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Jak wygoniæ m³odych z miasta a wszystkim uprzykrzyæ ¿ycie, czyli
nowe pomys³y radnych

Miasto zakazów
(£OBEZ). Gdy brakuje pomys³ów,
wprowadza siê zakazy. Kolejnym pomys³em, jaki zrodzi³
siê we w³adzy to
wprowadzenie zakazu spo¿ywania alkoholu na tzw. patelni.

Tragiczne losy
rodziny £apuæ
Aleksandra Kaczyñska, z domu £apuæ, urodzi³a siê
12 kwietnia 1935 roku w Grabowie w gm. Bakszty
pow. Wo³o¿yn, woj. Nowogródzkie, nad Berezyn¹.
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Kazimierz Rynkiewicz
Na pocz¹tek marca w wiêkszoœci naszych miasteczek przypadaj¹
pewne oficjalnie obchodzone rocznice. Napisa³em „pewne”, gdy¿ do
dzisiaj dla wielu w³adz miejskich
pomorskich miasteczek istnieje
problem, jak je nazwaæ. Nie by³o go
w PRL, gdy hucznie obchodzono
rocznice wyzwolenia, czy to £obza,
czy te¿ Gryfic, Œwidwina, Drawska
Pomorskiego, a w³aœciwie wszystkich miejscowoœci w tym regionie.
Problem z nazewnictwem pojawi³
siê po roku 1989, gdy ju¿ mo¿na
by³o zastanawiaæ siê, co takiego sta³o siê w 1945 roku. £obez zosta³
wyzwolony, czy te¿ zdobyty? A
mo¿e odzyskany? Jako ¿e nie ma ju¿
odgórnych dyrektyw Komitetu Centralnego w tej sprawie, ka¿da lokalna w³adza nazywa rocznicê tak jak
chce.
Jak to wygl¹da³o w tym roku? W
Drawsku Pomorskim zapraszali
mieszkañców na 4 marca, do udzia³u w uroczystoœciach zwi¹zanych z
obchodami rocznicy zakoñczenia
walk o Ziemiê Drawsk¹. W³adze
Z³ocieñca zaprasza³y na 5 marca na
obchody rocznicy powrotu Ziemi
Z³ocienieckiej do Macierzy. W Œwidwinie 3 marca odby³y siê uroczystoœci z okazji rocznicy zwyciêskich
walk o polski Œwidwin. Przy obchodach „wyzwolenia miasta” pozosta³y w³adze £obza i Gryfic. Jak
mówi¹, przyzwyczajenie jest drug¹
natur¹ cz³owieka.
Do „wyzwolenia” przyzwyczajono siê i trudno to zmieniæ, zw³aszcza tam, gdzie nie pracuje siê nad
histori¹. W przypadku „wyzwolenia” chodzi zarówno o wzglêdy historyczne, jak i jêzykowe. Jak wskazuje rdzeñ s³owa wyzwolenie – chodzi o wolnoœæ, uwolnienie zniewolonej ludnoœci itd. Problem w tym,
¿e ani w £obzie, ani w Gryficach
nikogo nie uwolniliœmy, gdy¿ nie
mieszkali tu Polacy, a je¿eli mamy
na myœli S³owian lub Pomorzan (autochtonów), to ich tu prawie nie
by³o, gdy¿ zostali na tyle zgermanizowani, ¿e albo uciekali przed frontem razem z Niemcami, albo zostali
póŸniej wysiedleni. Nie mo¿na wyzwoliæ miasta, gdy¿ murom, ulicom
i budynkom nie przys³uguje walor
wolnoœci. Pozostaje wiêc przyj¹æ do
wyboru, ¿e miejscowoœci te zosta³y
zdobyte, ewentualnie odzyskane
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Warto przeczytaæ

Marcowa burza
nad Provinz Pommern
lub mo¿emy obchodziæ rocznice
zakoñczenia walk o polski £obez,
Gryfice itd.
Zamiast sztampy
Obchody rocznicowe organizowane „z urzêdu” maj¹ to do siebie,
¿e s¹ sztampowe i rzadko kiedy
myœli siê o nich, jako o okazjach
edukacyjnych. Wiedza o walkach na
Pomorzu, jeszcze jako oczywista
30-40 lat temu, dzisiaj zanika.
Umieraj¹ jej bezpoœredni uczestnicy i œwiadkowie. Obchody rocznicowe powinny wiêc byæ okazj¹ do
poznawania najnowszej historii. W
niektórych miejscach s¹ organizowane wystawy, konkursy (Wêgorzyno) i akademie, ale brakuje spotkañ z historykami i kombatantami,
zwyk³ej dyskusji o niedawnych
przecie¿ wydarzeniach.
Jak zdobywano Pomorze
Tak¹ pomoc¹ w zrozumieniu
tego, jak wygl¹da³y walki na Pomorzu, mo¿e byæ ksi¹¿ka Leszka
Adamczewskiego pt. „Burza nad
Provinz Pommern. Upadek Prowincji Pomorskiej Trzeciej Rzeszy”,
wydanej pod koniec 2012 r. przez
Wydawnictwo Replika. Autor jest
poznañskim pisarzem i dziennikarzem, urodzonym w Szczecinie, który ma w dorobku sporo ksi¹¿ek na
tematy wojenne, dotycz¹ce Pomorza i Wielkopolski. Od innych opracowañ, stricte historycznych, ró¿ni
siê jêzykiem i stylem. Jest to po prostu barwna opowieœæ o ró¿nych
fragmentach tamtych wojennych
wydarzeñ, oparta na faktach, mocno
udokumentowana wynikami w³asnych poszukiwañ i bogat¹ biblio-

grafi¹. Autor przyj¹³ dziennikarski
styl narracji, pokazuj¹c swoj¹ pracê
(opisy wyjazdów w teren, spotkañ i
rozmów z ludŸmi itp.), przytacza
cytaty z innych prac, gazet, komunikatów, filmów, wiêc czyta siê to
bardzo dobrze.
Jest jeszcze jedna ogromna zaleta tej publikacji, co powinni w koñcu wzi¹æ pod uwagê nasi lokalni, ale
nie tylko, historycy – autor pos³uguje siê niemieckimi nazwami miast
do czasu ich zdobycia i polskimi po
tym czasie. To zdecydowanie odró¿nia go od wielu historyków
szczeciñskich i lokalnych, którzy
beztrosko pisz¹, ¿e np. Haken
mieszka³ w Szczecinie, Puchstein w
£obzie, a Virchow w Œwidwinie.
Leszek Adamczewski opisuje
najciekawsze, czêsto owiane tajemnic¹, wydarzenia wojenne w tej czêœci Provinz Pommern (Prowincji
Pomorskiej III Rzeszy), która dzisiaj stanowi nasze Pomorze Zachodnie. S¹ tu opisy walk o wiêkszoœæ dzisiejszych miast i miasteczek. Uderza w nich przede wszystkim obraz okrucieñstwa i barbarzyñstwa zwi¹zany z zachowaniem
Rosjan, którzy zdobywali te ziemie.
Wojska radzieckie posuwa³y siê tak
szybko, ¿e w wielu miejscach front
by³ rozproszony, co powodowa³o,
¿e zachowania poszczególnych
grup ¿o³nierzy nie by³y kontrolowane. W zdobywanych miastach i
wsiach gwa³cili kobiety i mordowali napotkan¹ ludnoœæ. Palili ca³e
kwarta³y starych zabudowañ. Przytaczane relacje, zarówno niemieckie, polskie i rosyjskie mro¿¹ krew
w ¿y³ach. Z przytaczanych wspomnieñ rosyjskich wy³ania siê obraz
¿o³nierzy mszcz¹cych siê na niemieckiej ludnoœci cywilnej za okupacjê i podobne czyny ¿o³nierzy
niemieckich w Rosji.
A jak to siê zaczê³o? Bardzo ciekawy jest opis nastrojów nazistowskich w Provinz Pommern, np. przyjazdy Hitlera do Stettin lub jego
pobyt, 4 wrzeœnia 1939 r., w Bad
Polzin (Po³czynie-Zdroju), gdzie na
torach w pobli¿u tamtejszego dworca zatrzyma³ siê specjalny poci¹g,
który pe³ni³ rolê ruchomej Kwatery
G³ównej Hitlera, sk¹d obserwowa³
on rozpoczêt¹ inwazjê na Polskê.
Mamy tu te¿ opisy licznych zak³adów przemys³owych, produkuj¹cych na potrzeby wojenne, ró¿ne
tajemnice z nimi zwi¹zane, nalotów

bombowych, ucieczek, opis ca³ej
sytuacji na tych ziemiach tu¿ przed
i po ich zdobyciu.
Autor zjeŸdzi³ Pomorze próbuj¹c potwierdzaæ ró¿ne fakty z tamtego okresu. By³ tak¿e po £obzem, w
okolicach Orla i Pogorzelicy (gmina Radowo Ma³e), gdzie szuka³ œladów lotniska i podziemnej fabryki,
o której wspomnia³ tylko jednym
zdaniem inny autor. Adamczewski
przytacza rozmowy z ludŸmi (Aleksander Zdanowicz i Mieczys³aw
Poliñski), z którymi próbuje odnaleŸæ œlady po wzmiankowanych budowlach. Jednak bez skutku. „Jeœli
rzeczywiœcie w rejonie wiosek Orle
i Pogorzelica ulokowano podziemne zak³ady samolotowe, to pozosta³y po nich tylko nik³e œlady. I z roku
na rok przyroda je zaciera...” - koñczy fragment dotycz¹cy jednej z
tajemnic wspó³czesnego Pomorza.
A jest ich w tej ksi¹¿ce sporo.
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Z³apany z³odziej
samochodów
(£OBEZ) £obescy policjanci
odzyskali skradziony samochód
marki VW Transporter oraz zatrzymali sprawcê tego czynu.
Mê¿czyzna us³ysza³ ju¿ zarzuty, a
prokurator zastosowa³ wobec
mê¿czyzny œrodki zapobiegawcze.
W minion¹ œrodê dy¿urny jednostki zosta³ powiadomiony o kradzie¿y pojazdu z parkingu w £obzie.
Funkcjonariusze Wydzia³u Kryminalnego natychmiast podjêli dzia³ania maj¹ce na celu ustalenie sprawcy tego procederu.
Dziêki pracy operacyjnej ³obeskich policjantów kilka godzin po
zdarzeniu pojazd zosta³ odnalezio-

ny w powiecie stargardzkim. Dalsze
czynnoœci mundurowych doprowadzi³y do zatrzymania 35-letniego
mê¿czyzny, sprawcy kradzie¿y.
Jak siê póŸniej okaza³o, nie by³a
to jego pierwsza kradzie¿ samochodu. W styczniu tego roku mê¿czyzna dokona³ w £obzie kradzie¿y pojazdu tej samej marki.
W sumie 35-latek us³ysza³ dwa
zarzuty. Mê¿czyzna przyzna³ siê do
kradzie¿y aut i z³o¿y³ wyjaœnienia.
Prokuratur Rejonowy w £obzie
zastosowa³ wobec niego œrodki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju.
Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolnoœci.
(kp)

Poszukiwany
pracownik socjalny
(RADOWO MA£E). Tutejszy
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej poszukuje pracownika socjalnego. Nabór
trwa do 20 marca.
Osoba chc¹ca pracowaæ na tym stanowisku musi posiadaæ obywatelstwo
polskie, pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci
prawnych oraz korzystania z pe³ni praw
publicznych, nie by³a karan¹ prawomocnym wyrokiem s¹du za umyœlne
przestêpstwo œcigane z oskar¿enia publicznego lub umyœlne przestêpstwo
skarbowe. Ponadto kandydat musi cie-
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szyæ siê nieposzlakowan¹ opini¹. Osoba ubiegaj¹ca siê o to stanowisko musi
spe³niaæ przynajmniej jeden z warunków: posiada dyplom ukoñczenia kolegium pracowników s³u¿b spo³ecznych,
ukoñczy³a studia wy¿sze na kierunku
praca socjalna, ukoñczy³a studia wy¿sze
o specjalnoœci przygotowuj¹cej do zawodu pracownika socjalnego.
Oferty mo¿na sk³adaæ do 20 marca
do godz.15.00 w siedzibie Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej w Radowie Ma³ym
z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego”. op

Szeœciu radnych z³o¿y³o wniosek

Chc¹ odwo³ania
przewodnicz¹cej
Rady Miejskiej
(RESKO). 23 lutego szeœciu
radnych podpisa³o siê pod wnioskiem o odwo³anie przewodnicz¹cej Rady Miejskiej w Resku.
W ostatni¹ sobotê lutego odby³a
siê sesja Rady Miejskiej w Resku.
Mia³a byæ uroczysta, albowiem by³a
to 725 rocznica nadania praw miejskich. Uroczystoœci nie by³o, pad³
natomiast wniosek o odwo³anie
przewodnicz¹cej Rady Miejskiej
Barbary Basowskiej. Pod wnioskiem podpisa³o siê szeœciu radnych: Andrzej Nowak, Adam Seredyñski, Stanis³aw Buczek, Edyta
Klepczyñska, El¿bieta Korgul,
Anna Szymañska.
Powodem z³o¿enia wniosku, jak

podano, by³o poœwiadczenie nieprawdy do wojewody w sprawie
pensum dla nauczyciela wspomagaj¹cego. Zgodnie z wnioskiem
przewodnicz¹ca Rady nie poinformowa³a radnych, ¿e wojewoda
wszcz¹³ postêpowanie nadzorcze w
sprawie uchwa³y. Na propozycjê
Adama Seredyñskiego, który zg³asza³ wniosek w imieniu radnych,
dyskusji na ten temat nie by³o.
Z³o¿enie wniosku wszczyna
procedurê odwo³awcz¹. Dyskusja i
g³osowanie radnych nad odwo³aniem przewodnicz¹cej rady odbêdzie siê dopiero po przygotowaniu
i wniesieniu na sesjê projektu
uchwa³y.
MM

Stra¿nik miejski
poszukiwany
(RESKA). Zosta³ ju¿ og³oszony nabór na stra¿nika miejskiego
w Resku.
Aby mieæ szansê zostania stra¿nikiem miejskim w Resku, nale¿y
mieæ ukoñczone 21 lat, korzystaæ z
pe³ni praw publicznych. Stra¿nik
miejski musi posiadaæ co najmniej
wykszta³cenie œrednie, cieszy siê
nienagann¹ opini¹, byæ sprawnym
pod wzglêdem fizycznym i psychicznym, nie by³ karanym s¹downie, mieæ uregulowany stosunek do
s³u¿by wojskowej oraz mieæ ukoñczone z wynikiem pozytywnym
szkolenie podstawowe, o którym

mowa w ustawie o stra¿ach gminnych.
Przysz³y stra¿nik bêdzie mia³ za
zadanie m.in.: ochronê porz¹dku w
miejscach publicznych oraz estetycznego wygl¹du obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoœci publicznej, nadzór nad estetyk¹ i porz¹dkiem posesji prywatnych i ich otoczenia itd.
Nabór trwa do 12 marca 2013 r. op
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Kto winien, ¿e s¹ œmieci na ulicach?
(£OBEZ). Ci¹gle du¿o
mówi siê o œmieciach,
o nowej ustawie,
o zaœmiecaniu,
a w³aœciwie nie robi siê
nic, aby zmieniæ ten stan
rzeczy.

Gdy stopnia³y œniegi okaza³o siê
jak du¿o œmieci przykrywa³y. Widok œmieci towarzyszy jak Polska
d³uga i szeroka. Czêsto jednak s¹
one wokó³ kontenerów i koszy na
œmieci. Wielokrotnie pisaliœmy ju¿
o tym, ¿e w³adze £obza jedynie
mówi¹ o œmieciach, ale nie ma ¿adnych dzia³añ zmierzaj¹cych do poprawy stanu rzeczy. Czy rzeczywiœcie trzeba czekaæ na zmianê ustawy, aby chocia¿ w mieœcie pojawi³o
siê wiêcej koszy na œmieci? Czy
rzeczywiœcie Polacy to naród, który
nie potrafi uszanowaæ porz¹dku?
Jeszcze kilka lat temu na ul. H.
Sawickiej nie by³o ani jednego kosza. W zwi¹zku z tym mieszkañcy
domków jednorodzinnych i domów
wielorodzinnych codziennie sprz¹tali sterty œmieci wrzucanych im
przez ogrodzenie na posesjê. Bardziej pomys³owi utykali œmieci w
¿ywop³otach i krzewach. Odk¹d
pojawi³ siê kosz na œmieci problem
w³aœciwie znikn¹³.
Ale nie tylko na peryferyjnych
ulicach nie ma koszy. W centrum
miasta w kwadracie pomiêdzy Niepodleg³oœci, Mickiewicza, Budowlan¹ i Murarsk¹ nie ma na podwórku
ani jednego kosza. Le¿¹ tu papierki,

butelki, puszki, bo zwyczajnie nie
ma gdzie wyrzuciæ œmieci. Podobnie
jest na wielu ulicach miasta.
So³ectwa z kolei kupuj¹ kosze na
œmieci z funduszu so³eckiego. Chyba nie na tym powinna polegaæ kwestia dba³oœci o porz¹dek. Nie wystarczy mówiæ, jak jest, ale czasami trzeba coœ zrobiæ, aby to zmieniæ.
Skoro przedstawiciele w³adz
³obeskich czêsto je¿d¿¹ zagranicê to

byæ mo¿e zwrócili uwagê, ¿e tam
nie ma problemów ze znalezieniem
koszy na œmieci. Nie wystarczy postawiæ je jedynie przy magistracie i
nie widzieæ problemu.
W codziennym ¿yciu brakuje
zwyk³ych podstaw, takich, które w
cywilizowanym œwiecie ju¿ istniej¹, czyli wymaga siê od ludzi wyrzucania œmieci do kosza, ale oczywiœcie nie ma koszy.
MM

Jesteœ M³ody, Szukasz Pracy?
WeŸ udzia³ w projekcie dofinansowanym ze œrodków Unii Europejskiej, który w realny sposób
umo¿liwi Tobie uzyskanie sta³ego zatrudnienia.
Projekt skierowany jest do osób poni¿ej 25 roku ¿ycia, które na przestrzeni ostatnich 2 lat pozostawa³y bezrobotne ³¹cznie przynajmniej
przez okres 12 miesiêcy
W Twojej miejscowoœci zamieszkania
Program szkoleñ i sta¿y realizowany bêdzie w miejscowoœciach
dostosowanych lokalizacyjnie do wymagañ zrekrutowanej grupy.
Oferujemy:
• Bezp³atny, zindywidualizowany pakiet szkoleñ zawodowych,
dostosowanych do potrzeb uczestnika,
• Stypendium finansowe dla uczestników w trakcie szkolenia
w wysokoœci 1100 z³
• Gwarantowany 3-miesiêczny p³atny sta¿ zawodowy
w wysokoœci ok.1500 z³ za ka¿dy miesi¹c daj¹cy mo¿liwoœæ
wykazania doœwiadczenia zawodowego u przysz³ych pracodawców
• Zatrudnienie sta³e dla czêœci uczestników projektu
z 12-miesiêczn¹ dop³at¹ do wynagrodzenia (ze œrodków UE)
w wysokoœci ok. 2000 z³ za ka¿dy miesi¹c (³¹cznie ok. 24 000 z³)
• Praktyczny kurs jêzyka niemieckiego
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•
•
•
•
•
•
•

Kurskomputerowy
Œwiadectwo/ certyfikat
Bezp³atne pomoce dydaktyczne w czasie szkoleñ
Poradnictwopsychologiczno-aktywizuj¹ce
Doradztwo zawodowe i poœrednictwo pracy
Bezp³atny serwis kawowy oraz lunch
Bezp³atny dojazd na szkolenia (lub refundacja kosztów dojazdu)

Planowane zakoñczenie procesu rekrutacji - marzec 2013
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce projektu, jak równie¿ regulamin rekrutacji wraz z wymaganymi dokumentami, mo¿na uzyskaæ w
siedzibie Biura Projektu "Twoja szansa na rynku pracy"
Instytut Edukacji Komputerowej
ul. Obozowa 5, 78-100 Ko³obrzeg,
tel. (94) 352 32 99/(94) 35 42 555
oraz na stronie internetowej www.szansa.kol.pl
Cz³owiek - najlepsza inwestycja
Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
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Jak wygoniæ m³odych z miasta a wszystkim uprzykrzyæ ¿ycie, czyli nowe pomys³y radnych

Miasto zakazów
(£OBEZ). Gdy brakuje pomys³ów, wprowadza siê zakazy.
Kolejnym pomys³em,
jaki zrodzi³ siê we
w³adzy to wprowadzenie zakazu
spo¿ywania alkoholu
na tzw. patelni.
Jak siê dowiedzieliœmy, na sesji
Rady Miejskiej w £obzie ma pojawiæ siê projekt uchwa³y wprowadzaj¹cy kolejny ju¿ zakaz w tym
mieœcie. Tym razem – spo¿ywania
alkoholu na tzw. patelni za cmentarzem. Niedawno wprowadzono zakaz spo¿ywania alkoholu na przystani ko³o starego boiska. Na przystani by³y œmieci, bo nie by³o kosza,
a w okolicach patelni jacyœ chuligani spalili ³awkê. W ramach odpowiedzialnoœci zbiorowej w ca³ym mieœcie nie ma siê gdzie spotkaæ towarzysko, zrobiæ grilla i wypiæ piwo.
Za tak¹ przyjemnoœæ s³ono siê p³aci.
Mo¿na siê spotykaæ i integrowaæ,
ale tylko przy wodzie mineralnej. W
okolicach patelni koszy oczywiœcie
nie ma. Nie ma ich te¿ na g³ównych
ulicach miasta, ale to osobny temat.
NajwyraŸniej w³adze chêtnie zamknê³yby m³odzie¿ w domach.
Warto przypomnieæ, ¿e gdy wiêkszoœæ obecnej w³adzy sama nale¿a³a
do m³odzie¿y w £obzie by³y kawiarnie, restauracje i nie by³o ¿adnych
zakazów, niektórzy bawili siê na
patelni i zapewne nie przy wodzie
mineralnej.
- S³ysza³em, ¿e mamy wprowadziæ zakaz, ¿eby m³odzie¿ nie wchodzi³a na „patelniê” i w tamte okolice. - mówi radny Janusz Skrobiñski.
- Zakaz dotyczy w³aœciwie picia alkoholu. Mnie te zakazy przera¿aj¹,
bo fakt faktem sta³a ³awka na wzgórzu Rolanda, by³em tam na spacerze, sam widzia³em, ¿e ³awka zosta³a spalona. Teraz my wprowadzimy
zakaz, ale dla kogo? Dla dwóch
wandali, którzy demoluj¹ to miasto
przez to, ¿e nie jest monitorowane,
przez to, ¿e nie jest kontrolowane?
Porz¹dni obywatele tego miasta,
fajna m³odzie¿, która tutaj ¿yje, ludzie, którzy chc¹ normalnie ¿yæ,
dostaj¹ zakazy. Dla kogo wprowadza siê zakazy? Czy jeœli wprowadzi
siê zakaz picia piwa na stadionie, to
czy wprowadza siê dla pijaka? Nie.
Bo pijak zawsze siê napije. Zawsze

wejdzie pijany na stadion. Tylko
normalny cz³owiek ma zakaz, weŸmie to piwo i dostanie 2 tysi¹ce
z³otych mandatu.
Gdy jeszcze by³em prezesem
Œwiatowida, by³em u burmistrza,
aby wyda³ mi zezwolenie na sprzeda¿ piwa podczas meczu. Piwo by³o
po 4 z³ote, rozstawione by³y namioty. Ludzie, którzy s¹ znani w tym
mieœcie, przyszli w przerwie, wypili
po piwie czy po dwa. Ci którzy rozrabiali na stadionie, nawet do namiotów nie podchodzili, bo oni
wol¹ sobie kupiæ za 2 z³ piwo gdzieœ
z boku, ni¿ podejœæ do namiotu. Ale
mamy zakaz. Dla kogo mamy zakaz? Dla tych porz¹dnych obywateli. I teraz jestem przeciwny wprowadzania kolejnych zakazów – zakaz
picia alkoholu przy „patelni”. Myœmy tak t¹ m³odzie¿ wygonili z miasta, oni nie maj¹ siê gdzie podziaæ,
¿adnych restauracji, miejsc. Gdzie
oni maj¹ siê bawiæ, spotykaæ, rozmawiaæ? Generalnie to s¹ fajni ludzie, tylko na ich reputacjê pracuj¹
ci najgorsi, a my nie jesteœmy znowu
w stanie ich wy³apaæ, bo jak z³apaæ
wandala? Nie mamy policji na ulicach, bo brakuje etatów, stra¿ miejska pracuje do 15.30, nie mamy kamer, czyli tak naprawdê stwarzamy
sobie doskona³e warunki dla z³odziei, dla wandali. Porz¹dny obywatel z tego tytu³u cierpi. Chata syberyjska zosta³a spalona przez jakiegoœ
idiotê, ale ucierpia³o ca³e spo³eczeñstwo. Nie odbudowuje siê, bo znowu
jakiœ idiota mo¿e spaliæ.
Kiedyœ zada³em pytanie na radzie, jak zaczêto nagminnie wpro-

wadzaæ zakazy wyprowadzania
psów. Czy ktoœ widzia³, aby pies na
smyczy narobi³ do piaskownicy? Bo
ja jeszcze czegoœ takiego nie widzia³em.
Chyba, ¿e pies lata luzem, ale
zacznijmy od tego, ¿e pies nie narobi do piaskownicy, to koty. To s¹
w³aœnie takie zakazy, które uderzaj¹
w ludzi. Nastawiono w mieœcie tabliczek nieprawnie. Zaznaczam, ¿e
s¹ nieprawne. Kiedyœ u mnie na
podwórku taka tabliczka sta³a, przeczyta³em ustawê o ochronie zwierz¹t i tam jest wyraŸnie napisane, co
mo¿e byæ zawarte na tabliczce. Na
pewno nie has³o „zakaz wyprowadzania psów”, bo psy trzeba by³oby
nosiæ na rêkach, respektuj¹c taki
zakaz. Mo¿na postawiæ tabliczkê –
„zakaz wprowadzania psa do piaskownicy”, albo „zakaz wprowadzania psa na klomb”, ale nie mo¿na
postawiæ tabliczki – „zakaz wyprowadzania psów” – nie ma takiej formu³y.
W³adze traktuj¹ nas jak jakiœ
gorszy gatunek cz³owieka, dlatego
¿e tak nam ograniczono swobodê.
Wystarczy min¹æ zachodni¹ granicê, wjechaæ do Berlina. Idzie m³odzie¿, piwo trzyma w rêku, pal¹
papierosy, to s¹ rzeczy, które zawsze
towarzyszy³y cz³owiekowi – nam
te¿. Co szkodzi³o, ¿e latem jakiœ pan
starszy czy s¹siad z s¹siadem usiedli
sobie na ³awce i wypili piwo? Wprowadzono zakazy paradoksalne. W
szko³ach nie mo¿na zrobiæ zabawy,
sylwestra, bo na terenie szko³y jest
alkohol, a kto poka¿e dzieciom kulturê picia alkoholu? Na zachodzie

wszystkie imprezy czy to odbywaj¹
siê na stadionach, czy w centrach
miasta, czy to s¹ koncerty – wszêdzie jest piwo, alkohol i s¹ ma³e
dzieci – pokazana jest kultura picia.
Pokazane dzieciom jak siê z tym
obchodzi. U nas robione jest z tego
wielkie przestêpstwo. Jedzie rowerzysta ma 0,34 i ma zwichrowany
¿yciorys, bo idzie na 3 lata do wiêzienia, jeœli zdarzy mu siê jeszcze
raz jechaæ po piwie. To jest chore.
Jesteœmy ubezw³asnowolnieni na
ka¿dym kroku i jeszcze sobie wprowadzamy kolejne zakazy.
Nauczyliœmy siê, ¿e najlepsz¹
metod¹ na skuteczne dzia³ania, czy
oddzia³ywania, s¹ zakazy, a to jest
nieprawda, dlatego ¿e zakazy to tak
jak jest udowodnione ze stadionami. Dopóki by³y kraty na stadionach
to by³y bitwy, odk¹d œci¹gniêto kraty, cz³owiek sta³ siê ³agodniejszy.
Stwórzmy jakieœ miejsce dla
m³odzie¿y, niech ona siê tam oficjalnie spotyka. Dla mnie œwietnym
miejscem by³a przystañ nad Reg¹,
gdzie proponowa³em, ¿eby j¹
oœwietliæ, postawiæ kosze na œmieci,
¿eby m³odzie¿ mog³a siê tam oficjalnie spotykaæ. Nie, wprowadzono zakaz, czyli dano instrument,
¿eby stra¿ miejska i policja wali³a
mandaty – oceni³ problem radny Janusz Skrobiñski.
Czy radni uchwal¹ kolejny zakaz? Zobaczymy.
W³adza powinna wiedzieæ, ¿e
rozs¹dni ludzie zakazów nie potrzebuj¹, a wandale i tak ich nie przestrzegaj¹.
MM
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Aula z obserwatorium
astronomicznym
(£OBEZ). Podczas sesji Rady
Powiatu zosta³a przedstawiony
projekt auli przy Zespole Szkó³.
Pojawi³a siê równie¿ propozycja
zamontowania w nowym obiekcie
obserwatorium astronomicznego
dostêpnego dla wszystkich mieszkañców.
W minionym tygodniu odby³a
siê sesja Rady Powiatu. Tym razem
w sali sportowej w Zespole Szkó³ w
£obzie. Miejsce wybrano nie bez
przyczyny. W programie sesji by³a
bowiem prezentacja dokonañ placówki w I pó³roczu, ale i przedstawienie projektu przysz³ej auli, która
ma powstaæ przy szkole.
Przypominamy, ¿e aula ma byæ
obiektem wolno stoj¹cym, po³¹czonym z obiektem g³ównym ³¹cznikiem. £¹cznik bêdzie znajdowaæ siê
na wysokoœci 5 m nad ziemi¹.
Na parterze zaprojektowano
hol, szatniê pod schodami oraz
g³ówne pomieszczenie zwane aul¹.
Hol w przysz³oœci mo¿e staæ siê
miejscem ekspozycji twórców z
powiatu ³obeskiego. Pomieszczenie
mo¿e byæ dzielone œciank¹ przesuwn¹ na dwie czêœci w zale¿noœci
od potrzeb. Ca³oœæ pomieszczenia
ma wielkoœæ 280 m.kw. W auli przewidziano 230 miejsc siedz¹cych –
zaprojektowano krzese³ka, które w

razie koniecznoœci mia³yby byæ
wynoszone do garderoby. W obiekcie przewidziano dwie klatki schodowe – g³ówn¹ reprezentacyjn¹ i
wyjœcie ewakuacyjne. W auli ma
byæ zamontowany sufit podwieszany akustyczny. £¹cznik projektuje
siê z wind¹ i klatk¹ schodow¹. Na
pierwszym piêtrze zaprojektowano
sale wyk³adowe na zajêcia hotelarskie i sale komputerowe.
Dach kopertowy o nachyleniu
25 stopni ma nawi¹zywaæ do bry³y
obecnego budynku szko³y.
Radny Zdzis³aw Bogdanowicz
zwróci³ uwagê, ¿e planowana aula
bêdzie tylko o 5 metrów wiêksza od
sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³.
Zwróci³ równie¿ uwagê, ¿e zaprojektowana scena jest niewielka oraz
podwy¿szona jedynie o 60 cm.
Architekt w odpowiedzi stwierdzi³, ¿e podejrzewa, i¿ bêdzie ona
wykorzystywana tylko przez szko³ê, nie trzeba wiêc wiêkszej. Z tym
nie zgodzili siê radni, zwracaj¹c
uwagê, ¿e aula ma s³u¿yæ nie tylko
szkole i ¿e wi¹zane s¹ z ni¹ ró¿ne
mo¿liwoœci wykorzystania, w tym
m.in. jako sala do wyœwietlania filmów. Architekt odpar³ rozbrajaj¹co, ¿e jeœli coœ jest do wszystkiego,
to jest do niczego, tym bardziej, ¿e
projektowana jest pod³oga p³aska,

wiêc niemo¿liwe bêdzie wyœwietlanie filmów. Zaznaczy³, ¿e tego nie
przewidywa³a specyfikacja. Z za³o¿enia mia³a to byæ g³ównie aula
przyszkolna.
Szacunkowy koszt auli to niemal
2,2 miliona z³. Projekt auli wykonano wraz zagospodarowaniem terenu
wokó³ obiektów. Za szko³¹ mia³oby
znajdowaæ siê m.in. boisko wielofunkcyjne.
Przy okazji budowy auli powrócono do pomys³u zlokalizowania w
szkole obserwatorium astronomicznego.
- W 2016 roku pojawi³ siê pomys³ stworzenia obserwatorium
astronomicznego. Teraz jesteœmy w
momencie, kiedy powstaje aula,
wiêc jest to powód, abyœmy mogli
pomyœleæ o naszym obserwatorium,
tym bardziej, ¿e szko³a stoi przed
zadaniem - co zrobiæ, aby zachêciæ
jak najwiêksz¹ liczbê uczniów do
nauki w naszej placówce - mówi³
Marcin £ukasik, nauczyciel geografii w Zespole Szkó³. - Moim zdaniem jest to doskona³y pomys³, albowiem by³oby to jedyne obserwatorium astronomiczne w ca³ej pó³nocno- zachodniej Polsce. By³oby
zlokalizowane w szkole, a nie na
posesji prywatnej. Nie chodzi tu taj
o to, aby £ukasik spe³nia³ swoje
marzenia. Podstawy programowe
od przedszkolaka do szko³y œredniej
wymagaj¹, aby uczeñ opanowa³
podstawowe informacje z zakresu
chocia¿by astronomii. Obserwatorium to zarówno fizyka, jak i technologia informacyjna, a nasza szko³a kszta³ci informatyków. Mo¿na
sobie zadaæ pytanie - co ma wspól-

nego astronomia z informatyk¹.
Wbrew pozorom bardzo wiele. Co
ma zachêciæ uczniów, ¿eby przyszli
do tej szko³y? Nie chcemy byæ egoistami astronomicznymi i wykorzystywaæ obserwatorium tylko dla
w³asnych potrzeb. Jest ono bardzo
nowoczesne, po³¹czone z sal¹ audiowizualn¹. Skorzysta z tego jednoczeœnie bardzo du¿a grupa
uczniów, chcielibyœmy zapraszaæ
uczniów z ro¿nych typów szkó³, dlaczego nie zaprosiæ dzieci z przedszkola? By³oby to ogólnodostêpne
dla wszystkich. Koszt wyceniony w
wersji w pe³ni zautomatyzowanej to
oko³o 150 tys. z³. To jest kopu³a o
wadze 300 kg. Obserwatorium to
marzenie uczniów i nauczycieli tej
szko³y. Istnieje mo¿liwoœæ, ¿e przy
zastosowaniu specjalnej technologii mo¿na otrzymaæ kody i po ich
wbiciu zdalnie ustawiæ kopu³ê,
otworzyæ j¹ i obserwowaæ z domu powiedzia³ Marcin £ukasik.
Wyjaœni³ równie¿, ¿e obserwacje mo¿na prowadziæ równie¿ z
£obza, mimo œwiate³ miejskich.
Wprawdzie nie jest ona tak doskona³a, jak przy zlokalizowaniu obserwatorium z dala od œwiate³, ale w
koñcu ma ono s³u¿yæ przede wszystkim szkole. Niewielki dyskomfort
nie przeszkadza w obserwacjach.
Zarz¹d Powiatu nie widzi przeszkód, aby takie obserwatorium
powsta³o, bo jak to okreœli³ starosta
Ryszard Brodziñski, przy ogólnych
kosztach nie s¹ to du¿e pieni¹dze.
Przy okazji warto zaznaczyæ, ¿e
uczniowie ³obeskiego liceum mog¹
pochwaliæ siê niebagateln¹ wiedz¹
z zakresu astronomii.
MM
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Monitoring zamiast stra¿y?
(£OBEZ). Czy stra¿nicy miejscy s¹
potrzebni, a jeœli tak,
to czy w takiej liczbie? Mo¿e zamiast
– monitoring?
Ostatnio podczas komisji radni
dyskutowali nad bezpieczeñstwem
w mieœcie.
- Staliœmy siê chyba centrum dla
z³odziei. Jesteœmy jedyn¹ miejscowoœci¹ w promieniu nie wiem ilu
kilometrów, która nie ma monitoringu. W któr¹ stronê nie ruszylibyœmy
siê, wszyscy maj¹ monitoring. Mia³em okazjê rozmawiaæ z burmistrzem Drawska na temat monitoringu i zapyta³em jakie s¹ efekty. Odpowiedzia³, ¿e kosz zostanie przewrócony i od razu wiedz¹ kto to
zrobi³. Jeœli chodzi o przestêpczoœæ
typu kradzie¿e, wandalizm, to zosta³ on zlikwidowany, jest spadek o
80 proc.
Ci¹gle mówimy o monitoringu,
a tak naprawdê to nikt nie przyjrza³
siê jakie to s¹ kwoty, jeœli chodzi o
zmonitorowanie tego miasta. Pozwoli³em sobie zbadaæ sytuacjê.
Gdybyœmy chcieli zamontowaæ
starszy monitoring – na przewodach, przy 8 kamerach w centrum
miasta, które widz¹ na odleg³oœæ 2
km, to kosztowa³oby nas to 150 tys.
z³ z central¹. Oczywiœcie do tego
mo¿na pod³¹czaæ tañsze kamery
przemys³owe, które bêd¹ ogl¹da³y
poszczególne odcinki.
S¹ kamery, które pracuj¹ na
œwiat³owodach, a my takie œwiat³owody posiadamy w swoim mieœcie.
Tu ju¿ g³ówna kamera widzi na 6
km. Tu te¿ by³a mowa o 8 kamerach,
jeœli chodzi o cennik. Ten system
kosztowa³aby razem z central¹ 250
tys. z³. Do tego systemu, tak samo
jak w Drawsku mo¿na do³¹czaæ
kolejne kamery. Przesy³aj¹ sygna³
poprzez satelitê. Mo¿na dodatkowo
wpi¹æ nieograniczon¹ iloœæ kamer
na œwiat³owodach. Sukcesywnie co
roku dok³adaæ kamery równie¿ na
wioskach. S¹ te¿ kamery zamontowane na wioskach, gdzie sygna³
przekazywany jest do centrali i wioski s¹ te¿ zmonitorowane – powiedzia³ radny Janusz Skrobiñski.
W ubieg³ym roku w bud¿ecie
zaplanowano monitoring miasta.
Przynajmniej rozpoczêcie. W tym
roku okaza³o siê nagle, ¿e trzeba
ponieœæ du¿e inwestycje wodnokanalizacyjne, o których w tamtych
roku przy konstruowaniu bud¿etu
nie by³o mowy i na które nie ma
zaplanowanych pieniêdzy. Tym sa-

mym kwestia monitoringu nie jest
ju¿ taka pewna. Z odsuwaniem za³o¿enia monitoringu na czas przysz³y
nie zgadza siê radny Janusz Skrobiñski.
- Postanowi³em pogrzebaæ w
kosztach w gminie i okazuje siê, ¿e
koszt utrzymania stra¿y miejskiej w
gminie wynosi ponad 180 tys. z³ w
roku, bior¹c pod uwagê wszystko:
umundurowanie, trzynastki, doposa¿enie, telefony, wyjazdy itd. Uwa¿am, ¿e w takim mieœcie jak £obez
stra¿ miejska do niczego nie jest
potrzebna. Po pierwsze dubluje zadania policji, po drugie na pewno
nie trzech stra¿ników. Tak naprawdê to co oni maj¹ do pracy w tym
mieœcie? Ci, którzy sprz¹taj¹ podwórka, sprz¹taj¹ zawsze, sam
znam takich, którzy nigdy nie sprz¹tali i stra¿ miejska nie jest w stanie
ich zmusiæ. To samo dotyczy ró¿nych spraw. Redukuj¹c stra¿
miejsk¹ o dwóch ludzi, zyskujemy
120 tys. z³ w roku. Czyli w kadencji
mamy 480 tys. z³. Mamy monitoring zrobiony w ca³ym mieœcie,
zmonitorowan¹ ka¿d¹ uliczkê i
wszystkie wioski. Obs³uguje to
jedna osoba, która, jeœli jest wypadek, rano sprawdza, gdzie to siê
wydarzy³o. Tak jak t³umaczy³ mi to
burmistrz Drawska: automatycznie
dostaje informacje przez satelitê.
Jeœli coœ siê wydarzy³o od razu jest
raport. Niechby zosta³ jeden ze
stra¿ników miejskich, który obs³ugiwa³by centralê i by³by potrzebny
do jakiœ spraw zwi¹zanych w gminie. Przy redukcji dwóch stra¿ników miasto zdecydowanie zyska,
dlatego ¿e w tamtym roku zginê³o
na naszym terenie ileœ tam samochodów, notorycznie jesteœmy
okradani z lusterek, anten, bo to
zdarza siê bez przerwy. Tylko o tym
g³oœno siê nie mówi. Niedawno
ukradziono busa, gdzieœ by³y z³odziejstwa na gara¿ach, po prostu ci
z³odzieje, którzy doposa¿aj¹ tych,
którzy potrzebuj¹ czêœci, wybieraj¹ £obez, poniewa¿ w £obzie jest
ciemno i nie widaæ, jak siê kradnie,
nie ma ¿adnych kamer, ¿adnych zabezpieczeñ, policjanci nie s¹ w stanie skontrolowaæ miasta, dlatego
musimy coœ dla tego miasta zrobiæ,
dla swojego w³asnego bezpieczeñstwa – powiedzia³ radny Janusz
Skrobiñski.
Dlatego komisja rewizyjna na
pocz¹tek postanowi³a z³o¿yæ wniosek do Rady Miejskiej o redukcje
stra¿y miejskiej o jedn¹ osobê bez
personalnego wyznaczania. O tym
mia³by zdecydowaæ komendant,
albo radni w tajnym g³osowaniu.
Kolejn¹ propozycj¹ jest ranking na
stra¿nika miejskiego – tutaj mieliby

zdecydowaæ sami mieszkañcy, albowiem to spo³eczeñstwo powo³uje
stra¿ miejsk¹ i spo³eczeñstwo odwo³uje stra¿ miejsk¹.
- Nie chcielibyœmy ruszaæ pana
Ratajskiego, ma 1,5 czy 2 lata do
emerytury, to niech sobie dopracuje. Je¿eli monitoring zdawa³by egzamin, to rozumiem, ¿e w momencie, kiedy pan Ratajski przeszed³by na emeryturê, w zupe³noœci wystarczy jeden stra¿nik, albo w ogóle nie bêdzie stra¿y, bo nie bêdzie
takiej potrzeby. Nie mamy radarów, ¿eby zdjêcia wywo³ywaæ, nigdzie ich tu nie postawimy. My
musimy zacz¹æ walczyæ z bandytyzmem. Przez stra¿ miejsk¹ nie da
siê tego wykonaæ, a gmina musi coœ
z tym zrobiæ. To ja widzê tutaj
mo¿liwoœæ na redukcjê finansow¹.
Nawet, gdyby to by³a jedna osoba
to mamy zaoszczêdzone 60 tys. z³
w roku. Ten i nastêpny mamy zrobion¹ centralê i osiem kamer wisi.
Ludzie przynajmniej w centrum
miasta czuliby siê bezpieczniej.
Nawet napis z tabliczk¹ – miasto
monitorowane i kilka atrap, bo nikt
nie musi wiedzieæ, ¿e atrapy wisz¹,

mo¿e spowodowaæ, ¿e z³odzieje
odczepi¹ siê od naszego miasta, a
wandale przestan¹ niszczyæ – doda³
radny Janusz Skrobiñski.
MM
Zadajmy sobie pytanie, co my
robimy, ¿eby ludziom ¿y³o siê w tym
mieœcie lepiej. My jako radni uwa¿am, potrafimy tylko rozmawiaæ,
nie tylko radni, jako w³adza. My
potrafimy tylko rozmawiaæ, nie podejmujemy ¿adnych dzia³añ. Dlatego proponujê dzia³anie, zróbmy coœ
co prze³o¿y siê na bezpieczeñstwo
ludzi. Zredukujmy stra¿ miejsk¹,
za³ó¿my monitoring, jestem przekonany, ¿e to zaskutkuje.
Jedna z kamer z pewnoœci¹ przyda³aby siê przy Sp 1 i SP 2.

Gmina pozbywa
siê parków
(STAROGARD £OBESKI).
To kolejna miejscowoœæ, w której
wystawiono na sprzeda¿ park zabytkowy. Tym razem ³¹cznie z
ruinami pa³acu oraz czterema
budynkami gospodarczymi tworz¹cymi zespó³ pa³acowo-parkowy. £¹cznie area³ przeznaczony
do sprzeda¿y wynosi niemal 18,5
ha.
W pierwszym przetargu cena
wywo³awcza wynosi³a 491 tys. z³, w
drugim spad³a ju¿ do 246 tys. z³
zwolniona z podatku VAT. Cena
uzyskana z przetargu zostanie obni¿ona o 1 proc. z tytu³u wpisania nieruchomoœci do rejestru zabytków.

Teoretycznie
mieszkañcom
wiosek, w których wystawiane s¹
parki na sprzeda¿, mówi siê, ¿e po
sprywatyzowaniu w³aœciciel do parku wpuœci. Problem w tym, ¿e w³aœciciel, który park kupi, wcale nie
musi siê z tego wywi¹zywaæ, nie
musi te¿ byæ w³aœcicielem do¿ywotnio, mo¿e go komuœ odsprzedaæ tym
bardziej, ¿e po 2016 roku dostêp do
zakupu ziemi ma byæ znacznie szerszy, a i ceny zapewne pójd¹ w górê.
Na razie sam mieszkañcy nic nie
maj¹ ze sprzeda¿y parków w ich
miejscowoœciach. Podobnie jak nic
nie mieli mieszkañcy Komorowa ze
sprzeda¿y ziemi.
MM

Powsta³ klub radnych
w Radzie Miejskiej w Dobrej
(DOBRA) Wraz z pojawieniem siê w Radzie Miejskiej nowego radnego, Piotra Hebdy, w radzie zawi¹za³ siê klub radnych.
Klub radnych pod nazw¹ „Masz Wybór” zawi¹zali: Kamila Dorsz,
Kamila Cio³ek-Borczyk (zastêpca przew.), Kazimierz £ojek (przewodnicz¹cy), Mariusz Kaczmarek, Maria B¹k (sekretarz) i Piotr Hebda. Klub
rozpocz¹³ pracê 27 lutego 2013 r.
(r)
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Tragiczne losy rodziny £apuæ
Aleksandra Kaczyñska, z
domu £apuæ, urodzi³a
siê 12 kwietnia 1935
roku w Grabowie w gm.
Bakszty pow. Wo³o¿yn,
woj. Nowogródzkie,
nad Berezyn¹.
Jest córk¹ Zofii £apuæ z domu
Lewkiewicz ur. w 1907 roku i Miko³aja £apuæ urodzonego w 1905
roku.
Po aresztowaniu Miko³aja £apcia w 1939 roku jego losy s¹ nieznane. Wywieziono go do wiêzienia w
Wo³o¿ynie i tam œlad po nim zagin¹³. Przed wojn¹ by³ miejscowym dzia³aczem polityczno-spo³ecznym, podoficerem rezerwy,
odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.
14 kwietnia 1940 r. w nocy
przysz³o NKWD po jej mamê Zofiê, dwóch braci Tadeusza Teodora
(ur.1932 r.) i Józefa (1936) oraz siostrê Halinê (1940) i wywieziono
ich do Kazachstanu, do paw³odarskiej ob³asti, rejon kujbyszewski,
sowchoz s/z Czka³owa. Tam w
1943 roku zmar³ jej m³odszy brat
Józek. Na Syberiê zostali wywiezieni jako rodzina wojskowa.
Dom rodzinny
- Mieszkaliœmy w Grabowie
nad Berezyn¹. Nasz dom i ziemia
to by³y ziemie Lewkiewiczów –
mamy. Mieliœmy oko³o 15 hektarów. Mamy ojciec, Konrad Lewkiewicz, przed I wojn¹ œwiatow¹
wybudowa³ du¿y dom, kryty gontem, by³ doœæ okaza³y. Podczas I
wojny œwiatowej zosta³y zburzone
wszystkie domy, zosta³ tylko jeden
– pod lasem. Na tych miejscach na
ogrodach wybudowali tzw. blinda¿e, to znaczy schrony. By³y na ka¿dym ogrodzie. Po wojnie nasz tato
przyszed³ do Grabowa, bo urodzony by³ w Pacewiczach. Jego ojciec
by³ retmanem. Prowadzi³ flisaków
podczas sp³ywu drewna Niemnem
do morza. Doœæ m³odo umar³. Babcia drugi raz wysz³a za m¹¿. Tato
mia³ przyrodni¹ siostrê. Zamieszka³y niedaleko taty.
Podczas I wojny œwiatowej w
domu Lewkiewiczów w zale¿noœci
od wojsk by³ sztab – raz niemiecki,
raz rosyjski. Nie robili im krzywdy.
Mama wspomina³a, ¿e adiutant gotowa³ i podawa³ wszystko na srebrnej tacy. Wspomina³a, ¿e j¹ jako
kilkuletnie dziecko brali na kolana

i dawali jej cukier i cukierki. Gdy
wojska odchodzi³y, wszystko zaczê³o p³on¹æ i wtedy te¿ sp³on¹³ ich
dom. Po wojnie dziadek Konrad
Lewkiewicz zbudowa³ ju¿ ma³y
dom, pozostawiaj¹c fundament z
myœl¹, ¿e póŸniej odbuduje ca³oœæ.
Nie mia³ synów, tylko córki. Mamy
m³odsza siostra zmar³a, zosta³y tylko z przyrodni¹ siostr¹ Marysi¹.
Mia³a jeszcze dwie doros³e siostry.
Konrad Lewkiewicz mia³ brata
Konstantego i Maksyma. Konstanty wyjecha³ do Omska i o¿eni³ siê
z Rosjank¹ – fabrykantk¹. PóŸniej
zabra³ dwie doros³e siostry mamy.
Konstanty zabra³ je do siebie, do
kantoru do pracy. Mama mia³a siedem lat, a one 16-18. Pisa³y listy
³¹cznie z bratem ojca. Raz przyjecha³a do nas ¿ona Konstantego z
synkiem. Przywioz³a ca³y kufer zabawek, ale nie mog³a nic jeœæ, na
wsi trudno by³o jej siê poruszaæ w
sukniach, szybko wyjecha³a. Po rewolucji urwa³a siê korespondencja. PóŸniej zgin¹³ m³odszy brat
dziadka – Maksym. By³ oficerem w
wojsku rosyjskim – tam by³ przecie¿ zabór. By³ bardzo wysportowany. Mia³ 25 lat. Mia³ byæ chrzestnym po drugiej stronie Berezyny, a
ju¿ wtedy by³y puszczone tamtêdy
zasieki, pod³¹czone pod pr¹d. Jak
by³o coœ potrzeba, to czekano a¿
otworz¹ bramê. A on wraz niektórymi przeskakiwa³ przez ogrodzenie. W tym dniu, kiedy mia³ byæ
chrzest, przeskakiwa³ wraz z koleg¹. Spad³ i zgin¹³. Mama opowiada³a, ¿e gdy zobaczy³a jak le¿a³ w
trumnie, to wygl¹da³ jakby spa³.
Nie widaæ by³o ¿adnych obra¿eñ,
jego kolega natomiast by³ ca³y
czarny, spalony. Mama mia³a ju¿
oko³o 10 lat, trwa³a wtedy wojna.
Ojciec mamy zmar³ dosyæ szybko,
bo w wieku oko³o 50 lat. Mama
zosta³a sierot¹ z macoch¹ i przyrodni¹ siostr¹ Marysi¹. Marysia
odprowadza³a nas, gdy nas wywozili.
Gdy tato przyszed³ do Grabowa, to zacz¹³ bardzo du¿o dzia³aæ.
By³ cz³owiekiem, który lubi³ bardzo du¿o czytaæ. Tam by³ zwyczaj,
¿e przywozi³o siê biblioteczkê do
domu, po przeczytaniu odwozi³o
siê. Mama wspomina³a, ¿e potrafi³
ca³¹ noc czytaæ. Zaprowadza³ porz¹dek – zawsze mówi³: „gdy zbudujemy Polskê, to zobaczysz, jaka
ona bêdzie”. Mama podpowiada³a,
aby nigdzie nie zapisywa³ siê, bo
ju¿ raz nasza rodzina zosta³a zdziesi¹tkowana. Odpowiada³, ¿e trzeba
dzia³aæ, bo trzeba tworzyæ. Mówi³,

Aleksandra Kaczyñska, z domu £apuæ
¿e póŸniej zbuduj¹ dom, bo ten, w
którym mieszkali, by³ ma³y. Zd¹¿y³ jednak tylko zbudowaæ budynki gospodarcze. Gdy go aresztowano, to nawet jeszcze drzwi nie by³y
zawieszone. Zawiesili je s¹siedzi,
którym wczeœniej pomaga³.
Na pocz¹tku wieœ nie akceptowa³a go, bo by³ inny, zawsze zadbany i du¿o czyta³. Nawet gdy trzeba
by³o iœæ w pole, gdy by³y sianokosy, to wola³, aby mama pilnowa³a
dzieci, a on zap³aci ludziom, ¿eby
pracowali w polu. Nawet ludzie
mówili, ¿e zamiast p³aciæ 50 gr, to
p³aci³ 1 z³. Mówili, ¿e do Miko³aja
warto iœæ, bo on zap³aci dobrze. Po
œciêciu i zwi¹zaniu sprzedawa³, bo
twierdzi³, ¿e nie ma czasu na przêdzenie. By³ nowoczesny.
Mia³ z³oty krzy¿ zas³ugi od Pi³sudskiego, dyplom. Tylko tak to
schowa³, ¿e jak przyszli go areszto-

waæ, to nie znaleŸli. W 1939 roku
ukry³ siê za Wo³o¿ynem, za Berezyn¹, u ciotki. W ukryciu by³ chyba
2 tygodnie. Czu³, ¿e bêd¹ go œcigaæ.
Gdy by³y wybory wróci³ i poszed³
pomagaæ. Wszystko by³o dobrze,
wybory zosta³y dokonane.
4 paŸdziernika przyszli
i aresztowali ojca
Ojca aresztowali w bia³y dzieñ
i wywieŸli do Wo³o¿yna. Oskar¿ono go, ¿e jest wyzyskiwaczem.
Tych powodów by³o du¿o. W
zwi¹zku z tym ludzie napisali petycjê, pod któr¹ podpisa³o siê bardzo
du¿o osób, ¿e owszem, pracowali u
niego na gospodarstwie, ale za
wszystko p³aci³ i nie wyzyskiwa³.
Po kilku dniach wróci³. W tym czasie jednak, gdy tato przyszed³ do
domu, mama by³a w Wo³o¿ynie.
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Wziê³a bryczkê i pojecha³a go odwiedziæ. Ja by³am w tym czasie u
babci, która mieszka³a obok nas.
Zobaczy³am w oknie brodatego
cz³owieka, nie pozna³am ojca. Pobieg³am do babci i powiedzia³am,
¿e jakiœ dziad jest w domu. W tym
czasie jednak tato ogoli³ siê. Posz³yœmy z babci¹ i wtedy pozna³am
go i spyta³am – „a gdzie dziad?”
Powiedzia³, ¿e wróci³, ale sam nie
wie dlaczego.
Nie wiem jednak, ile czasu minê³o, tydzieñ, mo¿e dwa, gdy przysz³o dwóch rozrabiaków z naszej
wsi i wziêli ze sob¹ enkawudzistê,
aby aresztowaæ ojca drugi raz.
Weszli do domu i spytali, gdzie
ma pistolet? On tylko powiedzia³:
„Zosia, jest tak schowany, ¿e nie
znajd¹”. Kazali podnieœæ ojcu rêce
do góry, a on: „przed wami nie bêdê
podnosi³, jak chcecie, to strzelajcie”. Najbardziej to ci dwaj rozmawiali, a nie enkawudzista. Mówili:
„A pamiêtasz, jak trzeba by³o kominy poprawiaæ, trotuary?”, bo z
desek chodniki by³y, a tato by³ so³tysem. „Trzeba by³o ró¿ne rzeczy
robiæ, to teraz masz za to.” I aresztowali go.
Ojciec zagin¹³ bez œladu
I wtedy œlad po nim zagin¹³. Jest
taki Onoszko w Gdañsku, którego
tatê te¿ aresztowali, trzymali kilka
tygodni. On te¿ sybirak. Opowiada³ mi, jak obserwowa³ wiêŸniów
przez szparê w ogrodzeniu. Patrzy³
gdzie jego tata idzie, jego ojciec
czu³, ¿e tam bêdzie, wyprowadzali
wiêŸniów na plac i chodzili. Nie
pamiêta dok³adnie, ale chyba pod
koniec paŸdziernika poszed³ znów
i zobaczy³, ¿e nie wyprowadzili
wiêŸniów. Chodzi³ potem codziennie, ale nie by³o ich ju¿.
Jego tata wróci³, a nasz zagin¹³.
Po wojnie du¿o pisaliœmy, poszukiwaliœmy. By³ taki pan, mieszka³
w Londynie, chcia³ nas nawet zabraæ do siebie. Napisa³, ¿e byli razem z ojcem pod Monte Casino i
ojciec mówi³, ¿e mia³ czworo dzieci. Ja mu odruchowo napisa³am, ¿e
nas jest troje, a przecie¿ Józik
zmar³ na Syberii. PóŸniej wróci³
pan Biczel, który mieszka w Rynowie. Pan Biczel wróci³ od Andersa
i mówi³, ¿e nasz tata z nim szed³
razem. Powiedzia³ do taty - jedŸ ze
mn¹ do mojej rodziny, a tato odpowiedzia³: „Po co? Moi wszyscy
zginêli przeze mnie, a ja nie chcê
ju¿ nigdzie jechaæ.” Dzisiaj inaczej
rozmawia³abym, ale wtedy... Powiedzia³, ¿e by³ w sanitarnej kolumnie, bo by³ felczerem. A nasz
tato s³u¿y³ w wczeœniej w u³anach
w Poznaniu, to szed³ w kolumnie
konnej. On nawet najgorszego konia ujeŸdzi³. Powiedzia³, ¿e jak
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szli, to sanitarka jecha³a z ty³u, a
kawalerzyœci z przodu, to nie wie
co siê sta³o, wtedy zgubili siê. Nie
mogê braæ tego pod uwagê jako
prawdy, co innego, gdyby by³y potwierdzenia na piœmie, w dokumentach.
Pamiêtam, ¿e zawsze mieliœmy
piêknego konia. PóŸniej tato kupi³
chabetê, która nas wozi³a. Mama
mog³a go zaprz¹c, bo do tamtego to
nie podesz³a. On ju¿ wiedzia³
wszystko, bo radia s³ucha³. Wiedzia³, ¿e wojna bêdzie, to przygotowywa³ siê. Mama spyta³a nawet:
co ty sprzedajesz takiego ulubionego konia? A on odpowiedzia³ tylko,
¿e przyda siê spokojny.
Po wojnie by³ taki pan Czernik,
który przychodzi³ do pani Biczel.
On zacz¹³ opowiadaæ, ¿e razem w
wiêzieniu siedzieli, ale tato bardzo
siê stawia³. Z czegoœ sobie zrobi³ i
przypi¹³ or³a. Stra¿nik mówi³, aby
zabiera³ swoj¹ kuricê, a tato odpowiada³, aby stra¿nik zabiera³ swoj¹
gwiazdê. Mia³ szczêœcie, bo lekarz
mówi³, ¿e tato jest chory, nerwowy
i jakoœ go ratowa³. Dochodzi³o do
tego, ¿e nie jad³ nic, zacz¹³ puchn¹æ, wiêc Leja, z którym jest nawet
na zdjêciu zrobionym przed wojn¹,
mówi³ tak: „jedz, bo jak nie bêdziesz jad³ i wrócisz, to ciê nawet
rodzina nie bêdzie chcia³a.” Leja
póŸniej zosta³ rozstrzelany. Czymœ
parzyli swoje ubrania, okaza³o siê,
¿e spali³y siê, to bez koszuli chodzili. PóŸniej przyszed³ jakiœ ¯yd,
to rozdzielili buty, ubrania, dosta³
koszulê. To wyrzuci³ j¹ i powiedzia³, ¿e nie bêdzie kogoœ ograbia³.
Po powrocie z Syberii zaczê³am
pisaæ i do Londynu i do Ameryki,
ale nie by³o ¿adnych informacji.
Na wiêzieniu œlad siê urywa.
Dowiedzieliœmy siê, ¿e nasz ojciec nie otrzyma³ od nas ani jednego listu, choæ wysy³aliœmy. My od
niego te¿ nie dostaliœmy. Okaza³o
siê, ¿e ten, który aresztowa³ naszego ojca, by³ wtedy naczelnikiem
poczty. Gdy tylko list przyszed³ do
babci, to on nie przepuszcza³ ani
jednego. Miko³aj ani jednego listu
nie otrzyma³. On nie wiedzia³,
gdzie my zostaliœmy wywiezieni.
Pisa³ wiêc listy do nas i nie wiedzia³, co siê z nami sta³o, nie by³o
odpowiedzi i dlatego mówi³ do
swoich wspó³wiêŸniów – ¿e na
pewno przez niego wszyscy zginêli. Mówi³: „Mama zmar³a, dzieci
pomar³y albo w domu dziecka, rodzina zginê³a, to nie chcê ju¿ nic.”
A my ¿yliœmy.
Tatê stale poszukiwaliœmy, bo
to jest dziwne – by³ cz³owiek i nie
ma, zagin¹³ bez wieœci. Za ma³o
mam danych o nim. Napisa³am te¿
do republiki Bia³oruskiej i te¿ odpowiedziano, ¿e nie istnieje. To nie
tylko my jedni.

Otwieraæ!!!
Zapukali nad ranem, 13 kwietnia. Weszli. By³o ich dwóch – jeden
oficer, drugi zwyk³y ¿o³nierz.
Usiedli przy stole. Mama mia³a
dziecko na rêku. Posz³a ogl¹daæ
swój dobytek: krowy, konie itd. I
tak chodzi³a. ¯o³nierz zwróci³ na to
uwagê oficerowi, a ten odpar³, ¿e
matka od dzieci nie ucieknie. Siedzia³ i da³ nam kostki cukru. Jeszcze brat powiedzia³, ¿e to dobrze,
¿e jeszcze jest cukier, bo od paŸdziernika byliœmy bez ojca i by³o
ju¿ ciê¿ko. Zaczê³o siê ju¿ widno
robiæ, gdy przysz³a babcia i s¹siadki. Oficer nic nie robi³, tylko siedzia³. Przysz³y kobiety i zaczê³y
pakowaæ do worków, wszystko, co
siê da³o. Zosta³a zabrana ojca czapka u³añska, pas u³añski, zegarek,
oficerki – wrzucone do worka i
nasze rzeczy. Pranie, które wtedy
wisia³o, dos³a³a nam babcia. Pamiêtam nawet splecion¹ cebulê
pod pu³apem. Kobiety patrzy³y na
ni¹ i zastanawia³y siê czy pakowaæ
j¹, czy nie, a ten krasnoarmijca powiedzia³: – bierzcie, tam wszystko
wam siê przyda.
Przysz³y trzy kobiety z maœlnicami i mas³o bi³y, bo by³o bardzo
du¿o œmietany, mama nic nie robi³a, tylko siedzia³a z dzieckiem. Gdy
zabrali ojca do wiêzienia by³a
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strasznie za³amana. Kobiety zrobi³y mas³o i te¿ zapakowa³y. Mieliœmy równie¿ wêdliny. Czêœæ miêsa
zapakowano do worka, a najlepsze:
szynkê, polêdwicê, to zapakowa³y
do koszyka. Wszystko sk³adano na
wóz. Na³adowali, co siê da³o. Oko³o po³udnia ruszyliœmy do Juraciszek, tam by³a stacja na trasie Bia³ystok - Grodno - Mo³odeczno - Juraciszki - Horoæki - Mo³odeczno.
Do Juraciszek nie by³o daleko, tam
chodzi³y do starszych klas dzieci
do szko³y.
Tam nas za³adowali do bydlêcych wagonów, przygotowane
by³y prycze, zwyk³e deski po³o¿one od œciany do œciany, na górze
ma³e okienko, przecie¿ to wagony
towarowe. Nie wiem, ile osób by³o
w wagonie, by³am za ma³a, ale chyba powy¿ej 30. Nie mieliœmy piecyka, to by³ ju¿ kwiecieñ, by³o ciep³o. Jak poci¹g zatrzyma³ siê, to
wszyscy biegli pod wagon, za potrzeb¹. Pocz¹tkowo ka¿dy siê krêpowa³, nawet dzieci, a póŸniej to
pod wagonem jak kaczki wszyscy
siedzieli. Pilnowali nas, ¿eby nikt
nie uciek³.
Jechaliœmy doœæ d³ugo i zawieziono nas na tzw. fermê (ko³choz)
nr 1rejon kujbyszewski, póŸniej
zosta³ zmieniony na krasnokucki,
paw³odarski ob³ast. Cdn.
MM
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Z ¯YCIA POWIATU
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Policjantka z „wielkim sercem” - zawsze
mo¿na znaleŸæ czas, by pomagaæ
Poni¿szy tekst pojawi³ siê w
po³owie lutego 2013 r. na stronach
Komendy G³ównej Policji w Warszawie oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. To osobisty sukces pani Edyty Klepczyñskiej, tak¿e jako radnej Rady
Miejskiej w Resku, który warto
zauwa¿yæ.
Edyta Klepczyñska, policjantka
z Gryfic, to nie tylko bardzo dobry
funkcjonariusz, ale i osoba dzia³aj¹ca na rzecz wszystkich potrzebuj¹cych. Cztery lata temu w ogólnopolskim konkursie "Policjant, który mi
pomóg³" znalaz³a siê w gronie 5 laureatów. Ostatnio otrzyma³a wyró¿nienie za szczególne zaanga¿owanie na rzecz bezdomnych zwierz¹t.
Edyta Klepczyñska pochodzi z
powiatu ³obeskiego, jest ¿on¹ i
matk¹ trójki dzieci. Obecnie pe³ni
s³u¿bê w Komendzie Powiatowej
Policji w Gryficach na stanowisku
oficera prasowego, dodatkowo jest
radn¹ w gminie Resko.
Cztery lata temu do II edycji
ogólnopolskiego konkursu "Policjant, który mi pomóg³" zg³oszono
38 kandydatów z ró¿nych czêœci
Polski. Kapitu³a konkursu sk³adaj¹ca siê z pracowników Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
IPZ, przedstawiciela Biura Prewencji KGP oraz zwyciêzców poprzedniej edycji wy³oni³a piêciu laureatów. Podstawowym kryterium oceny zg³oszeñ by³a merytoryczna oce-

na dzia³añ policjantów w zakresie
przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie wynikaj¹ca z lektury uzasadnieñ do zg³oszeñ. W konkursie zosta³o wy³onionych piêciu laureatów
z ca³ej Polski.
Wœród nich znalaz³a siê Edyta
Klepczyñska z zachodniopomorskiego garnizonu Policji, która podczas rozmowy tak opowiada³a o
tym, jak pomog³a pewnej kobiecie:
- Na komendê w Gryficach przysz³a
kobieta. Zosta³a skierowana do
mnie na rozmowê. Dowiedzia³am
siê wtedy, ¿e ma czwórkê dzieci i
jest w bardzo trudnej sytuacji ¿yciowej. Ca³a jej rodzina by³a ofiarami
przemocy. Teraz kobieta nie mieszka ju¿ ze swoim "katem". Oprócz
uzyskania pomocy prawnej i materialnej myœlê, ¿e najwa¿niejsze dla
niej by³o to, ¿e w ni¹ uwierzy³am.

Wiem jak wa¿ne dla niej by³o i jest
to, ¿e mo¿e ze mn¹ porozmawiaæ o
ka¿dej porze dnia i nocy, wy¿aliæ
siê. Wielokrotnie siê spotyka³yœmy.
Wsparcie i zrozumienie by³o jej
najbardziej potrzebne. Teraz widzê
jak z ka¿dym dniem staje siê silniejsza. Zatarcie i zapomnienie traumatycznych prze¿yæ wymaga czasu.
Ale ju¿ dziœ mogê powiedzieæ, ¿e to
nie ta sama osoba. Wierze w ni¹! Od jesieni 2010 roku Edyta
Klepczyñska jest radn¹ w gminie
Resko w komisji ds. oœwiaty oraz
sportu. Ta dzia³alnoœæ daje jej mo¿liwoœæ pomagania i dzia³ania na

rzecz lokalnej spo³ecznoœci. Radnej
nie jest tak¿e obcy los bezdomnych
zwierz¹t. Edyta informuje instytucje pozarz¹dowe o krzywdzeniu
zwierz¹t, podejmuje kroki prawne z
tym zwi¹zane, dba, by innym nie by³
obcy ten problem. Jej zaanga¿owanie zosta³o zauwa¿one przez samorz¹dowców oraz osoby dzia³aj¹ce
na rzecz zwierz¹t.
17 lutego 2013 r. w szczeciñskim
S³owianinie Pos³anka na Sejm RP
Magdalena Kochan, Marsza³ek
Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Prezes
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Jacek Chrzanowski oraz Pani Teresa Pi¹tkiewicz
prezes Zwierzêcego Telefonu Zaufania wrêczali dyplomy z myœl¹ o
wyró¿nieniu osób, firm i instytucji
które wspomagaj¹ Zwierzêcy Telefon Zaufania w Szczecinie. Wœród
takich wyró¿nionych osób by³a tak¿e Edyta Klepczyñska.
Pani Teresa Pi¹tkiewicz podczas
uroczystoœci czêsto podkreœla³a, ¿e
dziêki takim w³aœnie ludziom organizacje spo³eczne mog¹ dzia³aæ i
pomagaæ potrzebuj¹cym zwierzêtom i jak wa¿ne jest wsparcie, które
pozwala pokonywaæ rozmaite przeszkody oraz patrzeæ w przysz³oœæ z
wiar¹ i nadziej¹.
- Wierzê, ¿e bez wzglêdu na to
czym siê zajmujemy zawsze mo¿na
znaleŸæ czas na to aby pomagaæ
potrzebuj¹cym - tak swoj¹ dzia³alnoœæ poza prac¹ zawodow¹ komentuje asp. Edyta Klepczyñska. (r)

Wielka draka uratuj krzywdzonego zwierzaka
(£OBEZ). W minion¹ sobotê
przez £obez przemaszerowali
mieszkañcy miasta wraz ze swoimi pupilami w proteœcie przeciw
z³emu traktowani zwierz¹t.
Sprawcami przedsiêwziêcia byli
³obescy harcerze pod przywództwem Ma³gorzaty Zieniuk.
Wspania³a inicjatywa uczulaj¹ca na z³e traktowanie braci mniejszych ju¿ przy pierwszym marszu
cieszy³a siê sporym zainteresowaniem. Œwiadczy to o tym, ¿e w mieœcie nad Reg¹ nie brakuje ludzi traktuj¹cych z szacunkiem zwierzêta.
Po przemarszu wrêczono nagrody w
konkursie plastycznym. Jednak z³e
traktowanie zwierz¹t to nie tylko
maltretowanie ich, bicie, trzymanie
na ³añcuchu. W £obzie pojawi³o siê

ostatnio bardzo du¿o tabliczek z
napisem „zakaz wyprowadzania
psów”. Na tê kwestiê ju¿ jakiœ czas
temu zwróci³ uwagê radny Janusz
Skrobiñski. Gdyby w³aœciciel psa
chcia³ trzymaæ siê tych zakazów,
przez po³owê miasta musia³by nieœæ
swojego pupila na rêkach. Gorzej,
gdy ów pupil wa¿y 70 kg.
Choæ zakazów tego typu jest
bardzo du¿o, nie ma ani jednego
wyznaczonego miejsca, w którym
psy mog³yby za³atwiæ co trzeba,
albo wybiegaæ siê. Teoretycznie
mog¹ w parku przy pomniku, razem
z dzieæmi. Jest kara za to, ¿e nie
posprz¹ta siê po psie, ale nie ma
zwyk³ych koszy na œmieci.
- Wielkie krzyki, ¿eby wrzucaæ
psie kupy do koszy, tylko gdzie s¹
kosze? Znajomy ma od niedawna

psa i sam siê przekona³, ¿e wzi¹³ w
rêkê kupê psa i nie mia³ gdzie wyrzuciæ. Wymagamy od dzieci szacunku
do drugiego cz³owieka, dla poszanowania ¿ycia, ale wprowadzamy
zakazy wprowadzania psów, do
przedszkoli, do szkó³ na place zabaw itd., gdzie na ca³ym œwiecie
przez to, ¿e dzieci maj¹ kontakt ze
zwierzêtami, ucz¹ siê do nich szacunku. U nas wprowadza siê zakazy,
dlatego u nas jeszcze d³ugo bêd¹ psy
na ³añcuchu. W Niemczech nigdy
nie widzia³em psy na czymkolwiek
uwi¹zanego, nie tylko na ³añcuchu.
Œwiadomoœæ, kultura tego narodu
wypracowana jest od lat, w³aœnie to,
¿e u nich zakazy znosi siê, a nie
wprowadza, powoduje to, ¿e ludzie
s¹ œwiadomi tego, co robi¹. Œwiadomi tego co odczuwa zwierzê. My

nie, my jesteœmy narodem, który nie
chce siê rozwijaæ – powiedzia³ radny Janusz Skrobiñski.
MM
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OG£OSZENIA DROBNE - REKLAMA

Og³oszenie mo¿na nadaæ emailem: wppp1@wp.pl
MIESZKANIA

US£UGI

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

Mam do wynajêcia kawalerkê w
£obzie. Tel. 880 301 179.
Do wynajêcia mieszkanie w Radowie Ma³ym. Tel. 604 997 741
Tanio! Sprzedam pó³ domu, 62
mkw., dzia³ka 10 arów. Nowy
dach, wymienione okna. Wêgorzyno, tel. 511 761 667.
SPRZEDAM MIESZKANIE W WÊGORZYNIE! Pow. 53 mkw., w bloku
na II piêtrze, 2 pokoje, kuchnia,
³azienka + piwnica. W³asnoœciowe
spó³dzielcze. Cena 105 tys. z³. Tel.
663 248 859.

Powiat gryficki
Do wynajêcia lokal u¿ytkowy w P³otach, pow. 30 mkw., 2 pomieszczenia, wc. Idealny na dzia³alnoœæ us³ugow¹. Prywatny parking na 3 auta.
Tel. 792 500 042.
Sprzedam jasne, parterowe, 2-pokojowe mieszkanie z balkonem i
wyposa¿on¹ kuchni¹, po remoncie
w centrum P³otów. Tel. 602 345 883
Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe o pow. 77 mkw. w Gryficach. Cena do uzgodnienia.
Tel. 601 968 557

Powiat œwidwiñski
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe,
pow. 66,5 mkw., I piêtro, wewnêtrzne, w Klêpczewie gm. Œwidwin. W
cenie mieszkania gara¿. Tel 503
430 152, 505 186 865
Sprzedam mieszkanie w bloku w
S³awoborzu, 2 pokoje z kuchni¹ +
du¿y balkon, po kapitalnym remoncie, c.o., c.w. w³asne gazowe.
Mieszkanie nie wymaga wk³adu finansowego,. W miejscowoœci koœció³, bank, szko³y, przychodnie lekarskie, sklepy i poczta. Cena do
uzgodnienia. Tel. 500 308 446.

Cyklinowanie i lakierowanie parkietów i desek pod³ogowych. Tel. 505
964 520
Kominki, wk³ady, budownictwo
techniczne i wykoñczeniowe. Tel.
661 025 368
Us³ugi remontowo-budowlane.
Tel. 533 419 679
Uk³adanie polbruku, kamienia,
obrze¿y i krawê¿ników. Prace wykonywane solidnie, fachowo i tanio. Tel. 669 589 863

T³umacz przysiêg³y jêzyka niemieckiego: £obez, ul. Warcis³awa 2 (Os. Ksi¹¿¹t Pomorskich).
Tel. 091 397 59 24, 505 972 167.

Region
T³umacz przysiêg³y j. francuskiego.
Ko³obrzeg. Tel. 094 3521058 , 694
667 941.
GARA¯E, WIATY BLASZANE,
DOWÓZ GRATIS, MONTA¯.
Tel. 598 334 536, 605 286 058,
661 953 331. PRODUCENT
GO-STAL PRZECHLEWO. U
nas najtaniej

MOTORYZACJA
Powiat ³obeski
Sprzedam BMW rok 2008,
seria 1 i seria 3. Tel. 602 507
454.

DZIA£KI NA SPRZDA¯
£OBEZ ul. Magazynowa - dzia³ka komercyjna z magazynami o pow. 6599mkw- CENA 320.000 z³
£OBEZ- dzia³ka w centrum o pow. 40mkw
- CENA 50.000 z³
£OBEZ - dzia³ka z war. zabudowy o pow. 902 mkw
- CENA 43.000 z³
£OBEZ - dzia³ka budowlana o pow. 532 mkw
- CENA 50.000 z³
£OBEZ - dzia³ka budowlana o pow. 570 mkw
- CENA 68.000 z³
£OBEZ - dzia³ka z war. zabudowy o pow. 921 mkw lub 1000 mkw
- CENA 62.000 z³
£OBEZ - dzia³ka z war. zabudowy o pow. 1011mkw
- CENA 78.000 z³
£OBEZ - dzia³ka budowlana o pow. 1044 mkw
- CENA 93.000 z³
£OBEZ - 2 dzia³ki z war. zabudowy obok siebie, pow. 902 i 900 mkw - CENA PROMOCYJNA 80.000 z³
ZAGOZD - dzia³ka o pow. 1 ha pod obs³ugê turystyczn¹
- 200.000 z³
BE£CZNA - dzia³ka budowlana o pow. 3399mkw
- CENA 25.000 z³
RADOWO MA£E - dzia³ka o pow. 841mkw, wydane warunki zabudowy
- CENA 12.000 z³

(wp³ata na konto)
PKO BP Oddzia³ 1 w £obzie
72 1020 2847 0000 1502 0067 0927

INNE

PRACA

Powiat ³obeski

Powiat ³obeski

MEBLE KA–MAR. Du¿y wybór mebli u¿ywanych £obez ul. Bema ( hale
ZNMR ). Tel. 721 766 576. Zapraszamy
Pracowa³eœ/pracujesz za granic¹?
Odzyskamy twój podatek!!!
(Holandia, Dania, Norwegia, Niemcy, UK) Zasi³ki rodzinne.
Telefon: 91 577 64 21 lub 511 99 22
70
Stowarzyszenie „ Zdrowiaki” zaprasza na spotkania dzieci i m³odzie¿.
Tel. 536 050 485

ROLNICTWO
Powiat ³obeski

Powiat œwidwiñski
Rzuæ palenie – wystarczy 1 zabieg:
nerwice, depresje, alergie, nadwaga.
Gabinet Œwidwin, tel. 880 400 739.
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¯yto jare, ekologiczne, sprzedam.
Tel. 600 173 955.

Powiat gryficki
Kupiê gospodarstwo lub
grunt rolny. Tel. 664 944 635.

Zatrudniê elektromontera urz¹dzeñ
ch³odniczych. Tel. 506 135 335, 91
397 8519

Powiat gryficki
Kierowca emeryt, prawo jazdy kat:
A, B, C, C+E, T podejmie pracê na
samochód ciê¿arowy lub inne propozycje. Uprawniania na dŸwig i ci¹gnik rolniczy na terenie Polski. Badania wa¿ne do 2017 roku. Tel. 91
395 1038.

Powiat œwidwiñski
Przyjmê pracownika do gospodarstwa rolnego z doœwiadczeniem
przy obs³udze nowoczesnego
sprzêtu rolniczego i prawem jazdy
kat. T. Powiat œwidwiñski. Tel. 887
101 209.

Region
Opiekunki Niemcy, praca od zaraz,
okolice Hamburg, Bremen, Bielefeld, kontakt: Szczecin 666 096 761,
666 096 774

BIZNES
Powiat ³obeski
Lokal u¿ytkowy ok. 30 mkw. w centrum £obza (g³ówne skrzy¿owanie
miasta)
do
wynajêcia
od
01.03.2013 r. Idealny pod dzia³alnoœæ us³ugow¹ np. gabinet stomatologiczny. Dostêpne s¹: media, internet, monitoring zewnêtrzny oraz
miejsce na reklamê/szyld swojej
dzia³alnoœci. Tel. 501 894 828.
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„Moja miejscowoœæ – region, w którym ¿yjê”

Œwietny pomys³ na edukacjê o regionie
(WÊGORZYNO) Gimnazjum
im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie
zorganizowa³o 1 marca XI Konkurs Regionalny „Moja miejscowoœæ – region, w którym ¿yjê”.
Celem corocznych konkursów
jest rozwijanie wiedzy o historii rejonu, ugruntowanie poczucia to¿samoœci regionalnej, popularyzacja
wœród uczniów walorów najbli¿szego otoczenia. 11. edycja konkursu
przebieg³a pod has³em „Tajemnice
miejscowoœci”.
W tym roku wspó³zawodnictwo
toczyli gimnazjaliœci z £obza, Iñska, Chociwla i Wêgorzyna. Ka¿da
z dru¿yn przyby³a na konkurs z zaproszonym goœciem, który prezentowa³ walory ich ma³ej Ojczyzny.
Pani Renata Czerwonka z Iñska
prezentowa³a w³asn¹ pasjê tworzenia ozdób z flauszu, wykonywania
piêknych przedmiotów z masy solnej. Pani Barbara Modrzejewska z
Chociwla opowiedzia³a o tradycyjnej staropolskiej ¿ywoœci. Pañstwo
Anna i Robert Wrzeszcz przedstawili przygotowane w³asnorêcznie
wspania³e makiety „Na bursztynowym szlaku”, Neolityczna wieœ”
oraz opowiedzieli o swoich pasjach
historycznych. Uczennica Zespo³u
Szkó³ Gimnazjalnych w £obzie zaprezentowa³a siê w repertuarze
muzycznym.
Z ciekawym wyk³adem wyst¹pi³a Pani Krystyna Milewska z Muzeum Narodowego w Szczecinie,
która z wykorzystaniem prezentacji
multimedialnej przedstawi³a zbiory
i historiê muzealnictwa na Pomorzu
Zachodnim.
W przerwie czeka³ s³odki poczêstunek, podczas którego mo¿na by³o
swobodnie wymieniaæ opinie o prezentacjach poszczególnych regionów, porozmawiaæ o osobliwoœciach ka¿dej z gmin.
W czêœci drugiej uczniowie odpowiadali na pytania z zakresu wiedzy o gminie, w której mieszkaj¹.
Ka¿da gmina mia³a wiêc swego
zwyciêzcê, który posiada³ najwiêksz¹ wiedzê o miejscu, w którym
mieszka.
Wyniki (wg kolejnoœci zajêtych
miejsc)
Gmina Chociwel: Krzysztof
Kliciñski, Katarzyna Czarnacka,
Mateusz Bienias. Opiekun grupy
pani Anna Otenbrajt.
Gmina Iñsko: Dominika Skarbek, Marcin Szala, Ma³gorzata
Krzy¿anowska. Opiekun grupy pani
Teresa Furman.
Gmina £obez: Patrycja Gonga-

³a, Anna Kysz, Dagmara D¹browska. Opiekun grupy pani Renata
Janiszewska.
Gmina Wêgorzyno: Katarzyna
Nowosad, Natalia Malinowska,
Micha³ Sa³dak. Opiekunowie grupy: pani Anna Kamiñska i pani Iwona Auguœcik.
Prace Komisji Konkursowej
z³o¿onej z opiekunów uczniów
wspiera³y Pani El¿bieta Kozio³ z
Biblioteki Miejskiej w Wêgrzynie,
Pani Krystyna Milewska - starszy
kustosz Muzeum Narodowego w
Szczecinie.

Konkurs zakoñczy³ siê rozdaniem atrakcyjnych nagród, jakie
ufundowali: Starosta £obeski Ry-

szard Brodziñski, Burmistrz Wêgorzyna Monika KuŸmiñska oraz Muzeum Narodowe w Szczecinie. (o)

Mieszkañcy decyduj¹, Dobra siê promuje
(DOBRA). W minionym miesi¹cu na stronie urzêdu w Dobrej
trwa³o g³osowanie nad gad¿etami,
które maj¹ promowaæ gminê. Wybrano koszulkê. Teraz gmina szuka
firmy, która je wykona i... sprzeda.
Na stronie urzêdu miejskiego w
Dobrej mo¿na by³o oddaæ swój g³os
na gad¿ety, które zdaniem mieszkañców gminy najlepiej wypromuj¹ gminê. Wœród propozycji znalaz³y siê:
d³ugopis, smycz, folder, pocztówka,
odznaka w kszta³cie herbu wpinan¹ w
klapê, kubek, breloczek do kluczy,
naklejka na samochód, moneta okolicznoœciowa, koszulka i inne. Najwiêksza popularnoœci¹ cieszy³y siê
koszulki (37 proc.), monety okolicznoœciowe (26 proc.) oraz naklejki na
samochód (10 proc.). Zdaniem
mieszkañców gminy najmniej atrakcyjne s¹: d³ugopisy, smycze i foldery.
Okazuje siê, ¿e trzy z czterech
propozycji, które zdoby³y najwiêksze poparcie, by³y ju¿ wczeœniej realizowane przez Urz¹d Miejski w

Dobrej. W koszulkach gminê Dobr¹
reprezentowali zawodnicy reprezentuj¹cy gminê podczas turniejów sportowych organizowanych przez Starostwo Powiatowe w £obzie, by³y równie¿ koszulki promuj¹ce 12 i 13 Jarmark Doberski, ubierani byli w nie
zawodnicy staj¹cy w szranki podczas
„Mistrzostw Europy w Jedzeniu Kie³basy Doberskiej” oraz „Mistrzostw
Europy w Piciu Soku Grejpfrutowego”, koszulki by³y równie¿ nagrodami w konkursach. Najbli¿sz¹ okazjê
do zdobycia tego gad¿etu, bêd¹ konkursy promuj¹ce XIV Jarmark Doberski.
Naklejki by³y bardzo popularne
niemal 10 lat temu wœród kierowców,
ponownie bêd¹ dostêpne podczas Jarmarku Doberskiego. Breloczki równie¿ nie s¹ niczym nowym i stanowi¹
nagrodê w konkursach.
Odnoœnie monet okolicznoœciowych gmina czyni starania, aby
mieszkañcy sami sobie je wybijali
podczas imprez gminnych. Na razie
jednak na urz¹dzenie jest zbyt drogie

na mo¿liwoœci gminy. Gmina jako
jednostka samorz¹dowa nie mo¿e
sprzedawaæ gad¿etów. Mo¿e je rozdawaæ jedynie i najczêœciej robi to w
formie nagród w konkursach. Aby
jednak by³y bardziej dostêpne nie
tylko dla mieszkañców, w³adze miasta poszukuj¹ przedsiêbiorców, którzy bêd¹ zainteresowani wykonaniem i sprzeda¿¹ gad¿etów.
W marcu kolejna sonda, tym razem mieszkañcy odpowiedz¹ na pytanie: Co chcia³byœ/chcia³abyœ zmieniæ w wygl¹dzie i estetyce naszej
gminy? OdpoweidŸ mo¿na wybraæ
spoœród kilku propozycji: zwiêkszyæ
czêstotliwoœæ koszenia trawy, zwiêkszyæ iloœæ zasadzanych kwiatów, zasadziæ drzewa, zwiêkszyæ czêstotliwoœæ zamiatania ulic, zamontowaæ
wiêcej ³awek ulicznych, zamontowaæ
wiêcej koszy na œmieci, zamontowaæ
wiêcej tablic og³oszeniowych, inne
dzia³ania.
Pozostaje jedynie pochwaliæ tego
typu sondy i realizacjê zadañ wskazanych przez mieszkañców.
MM
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50-LECIE MLKS ŒWIATOWID £OBEZ
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Jubileusz 50-lecia MLKS Œwiatowid £obez

PI£KA KOSZYKOWA W ŒWIATOWIDZIE
Przed 50. laty - 25 lutego 1963
roku - powsta³a w £obzie nowa organizacja sportowa pod nazw¹
Miêdzyzak³adowy Klub Sportowy „Œwiatowid” (póŸniej dodano
Ludowy). G³ówna koncepcja szerokiego grona za³o¿ycieli Klubu
polega³a na stworzeniu organizacji o zasiêgu miejsko-powiatowym, z silnymi sekcjami wyczynowymi.

Koszykówka w £obzie pojawi³a siê równolegle z wybudowaniem dwóch placówek oœwiatowych - Liceum Ogólnokszta³c¹cego w 1960 roku i Szko³y Podstawowej nr 2 w 1967 roku. Obydwie
szko³y posiada³y sale gimnastyczne, wprawdzie o ma³ych wymiarach parkietu, lecz dostatecznie
wyposa¿one w urz¹dzenia i sprzêt
do prowadzenia tej gry.
Rolê g³ównego animatora i
twórcy basketu w mieœcie nale¿y
przypisaæ Witoldowi Markiewiczowi. Oprócz tego, ¿e potrafi³
skupiæ wokó³ siebie liczne grono
m³odych, obiecuj¹cych koszykarzy i obj¹æ ich szkoleniem, to równie¿ by³ pierwszoplanowym zawodnikiem w dru¿ynie. Wysokie
umiejêtnoœci na parkiecie pod koszami naby³ w Pogoni Prudnik,
gdzie ju¿ w wieku juniora spe³nia³
wa¿n¹ rolê rozgrywaj¹cego w IIligowym zespole mê¿czyzn. Pan
Witek przez d³ugie lata, a¿ do paŸdziernika 1979 roku by³ Przewodnicz¹cym Powiatowego Komitetu
Kultury Fizycznej w £obzie.
W pierwszym roku dzia³alnoœci Œwiatowida zarejestrowano
sekcjê pi³ki koszykowej i zg³oszono do A-klasowych rozgrywek
Okrêgowego Zwi¹zku Koszykówki w Szczecinie. £obescy nowicjusze rywalizowali w jednej
grupie z czo³owymi dru¿ynami
województwa: z Pogoni¹ Szczecin, Flot¹ Œwinoujœcie, Baka³arzem Szczecin D¹bie, Stal¹ Lipiany czy AZS Szczecin. Pierwsza reprezentacja klubowa Œwiatowida
wystêpowa³a w sk³adzie:
Witold Markiewicz (kapitan),
Roman Ciesiñski, Witold Sza³kie-

wicz, Zdzis³aw Szymczyk, Józef
¯urawski, Marian Szyjka, Waldemar Mê¿yñski, Andrzej S³aby, Roman Kutynia, Ignacy Gryczyñski.
Dru¿ynê skutecznie wzmacnia³
nowy mieszkaniec Reska Jacek
Sêkowski, doskonale wyszkolony
technicznie, by³y zawodnik Wis³y
Kraków.
Funkcjê kierownika zespo³u
sprawowa³ podstawowy zawodnik dru¿yny Roman Ciesiñski.
Wszystkie mecze miêdzyklubowe
rozgrywano w malutkiej sali sportowej na I piêtrze w liceum, gdzie
kibice musieli zajmowaæ miejsca
nawet na drabinkach przyœciennych gimnastycznych.
Po 3 latach dzia³alnoœci seniorskiej Klub postawi³ na koszykarsk¹ m³odzie¿. W nastêpnych

sezonach do zespo³u Œwiatowida
trafi³a ca³a plejada zdolnych, wysokich koszykarzy, rekrutuj¹cych
siê najczêœciej z uczniów miejscowego „ogólniaka”, a wœród nich:
Roman Kutynia, Ignacy Gryczyñski, Ryszard Korzeniewski, Józef
B³yszko, Ryszard Snopek, Zbigniew Przêzak, Pawe³ Kacperski,
Aleksander Sadzak, Jerzy Fojut,
W³odzimierz Górski.
£obezianie z powodzeniem
uczestniczyli w lidze okrêgowej
juniorów, a w sezonie rozgrywkowym 1965/66 uplasowali siê na 2.
miejscu w tabeli województwa
szczeciñskiego, ustêpuj¹c tylko
Pogoni Szczecin. Podstaw¹ dorobku tej dyscypliny by³y zajêcia
sportowe prowadzone przez pe³nych zapa³u i poœwiêcenia pedagogów i entuzjastów sportu, pana

Eugeniusza Szczepanika i pana
Witolda Markiewicza.
Reaktywacja koszykówki mêskiej przy MLKS Œwiatowid nast¹pi³a w roku 1971. Zespó³ seniorów pod kierunkiem doœwiadczonego zawodnika i dzia³acza Ryszarda Korzeniewskiego ponownie przyst¹pi³ do rozgrywek na
szczeblu województwa. Teraz
przysz³o walczyæ pod koszami z
dru¿ynami Osadnika Myœlibórz,
Spójni Stargard, Odry Chojna,
Stali Lipiny, Ogniwa Szczecin i
Pogoni Szczecin. Zespó³ £obza
zawsze wykazywa³ na parkietach
wolê walki, dobr¹ technikê, pomys³owoœæ w rozgrywaniu akcji.
Zdobyte umiejêtnoœci by³y konsekwencj¹ prawid³owej pracy z m³odzie¿¹ szkoln¹ w latach szeœædziesi¹tych. W okresie od 1971 do
1975 roku kadrê koszykarsk¹
MLKS Œwiatowid tworzyli:
Ryszard Korzeniewski, Roman Kutynia, Józef B³yszko, Ryszard Snopek, Marian Szyjka, Jan
Michalczyszyn, Ignacy Karol
Gryczyñski Adam Chruœciel, W³adys³aw Kutynia, Pawe³ Kacperski, Jerzy Kogut, Tadeusz Korzeniewski, Zenon Parchimowicz,
Aleksander Sadzak
W kronikach klubowych zachowano notatki:
„- na wielkie wyró¿nienie zas³u¿y³ ³obeski koszykarz Ryszard
Korzeniewski, który w sezonie
1971/72 zosta³ królem strzelców
rozgrywek okrêgowych, uzyskuj¹c œrednio 35 punktów w ka¿dym
meczu”.
„- mecz ligowy rozegrany w
dniu 15.12.1972 r. w sali „Dwójki” pomiêdzy Œwiatowidem
£obez a Ogniwem Szczecin zakoñczy³ siê rekordowym wynikiem 151:58 (dla gospodarzy). W
tym spotkaniu Jan Michalczyszyn
- zawodnik Œwiatowida zdoby³ a¿
80 punktów”.

Twórcy ³obeskiego sportu z lat 60.: Witold Markiewicz (w stroju sportowym) i Eugeniusz Szczepanik - nauczyciel wychowania fizycznego.

W 1975 roku, po czterech latach aktywnej pracy szkoleniowej
i uczestnictwa w rozgrywkach
okrêgowych, Zarz¹d Œwiatowida
zawiesi³ dalsz¹ pracê zespo³u koszykówki mê¿czyzn. G³ówn¹
przyczyn¹ podjêcia takiej decyzji
by³ brak œrodków finansowych na
prowadzenie klubu wielosekcyjnego. Do dzisiaj nie odrodzi³a siê
dzia³alnoœæ sportowa tej sekcji
klubowej.
Zdzis³aw Bogdanowicz
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£obescy biegacze trenowali z mistrzami
M³odzi sportowcy £obeskiego
Klubu Biegacza „Trucht” w czasie minionych ferii zimowych
przebywali na obozie w Oœrodku
Szkolenia Mistrzowskiego w Biegach „Sporting” w Miêdzyzdrojach.
Znany w ca³ym kraju obiekt treningowy prowadzony jest przez p.
Bogus³awa Mamiñskiego, wicemistrza œwiata i mistrza Europy w biegu przeszkodowym. Grupa biegaczy z £obza natrafi³a na znakomite
warunki, by przygotowaæ siê do sezonu i startów w zawodach. Kadrê
trenersk¹ tworzyli Piotr Kiedrowicz
i El¿bieta Romej.
Najwiêcej potu na treningach
wyla³a nasza liderka Justyna Romej,
która solidnie przygotowuje siê do
Mistrzostw Polski Juniorów w Biegach Prze³ajowych (Bydgoszcz 10
marca 2013). Jeœli ³obezianka spe³ni wymóg Polskiego Zwi¹zku Lekkiej Atletyki i na mecie w biegu na
4 km uplasuje siê w pierwszej pi¹tce
zawodów, to wystartuje jako reprezentantka kraju w barwach bia³oczerwonych w Mistrzostwach Œwiata Juniorów, 24 marca 2013 r., tak¿e
w Bydgoszczy.
Jej m³odsza siostra, Ola Romej,
biegaj¹ca na dystansie 400 m, przygotowuje siê do lipcowej Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y.
M³odsi adepci biegania, m.in. Kacper Ga³an, czy uzdolnione biegaczki - uczennice szkó³ podstawowych:
Ania Turzyñska, Julka Popiela i
Klaudia Urbañska szykuj¹ formê do
licznych wiosennych startów, w tym
w mistrzostwach powiatu ³obeskie-

go i województwa w³¹cznie. By³a
okazja, by nie tylko podpatrywaæ
pracê treningow¹ starszych kole¿anek, lecz odbywaæ wspólne zajêcia
w terenie. Ramiê w ramiê trenowali
z Agat¹ D¹browsk¹-Kiedrowicz,
wielokrotn¹ mistrzyni¹ Polski w
biegach œrednich, szóst¹ zawodniczk¹ Mistrzostw Œwiata (1500 m)
i reprezentantk¹ kraju na Mistrzostwach Europy, a tak¿e z 19-krotnym medalist¹ Mistrzostw Polski w
biegu na 800 i 1500 m - Wies³awem
Paradowskim. Poranne, biegowe
treningi w przepiêknych lasach
Woliñskiego Parku Narodowego
uzupe³niane by³y popo³udniowymi
zajêciami sprawnoœciowymi na si³owni, na sali, wizytami na basenie!!
Bardzo mi³e i pouczaj¹ce by³y
wieczorne spotkania z reprezentantami i mistrzami krajowymi w bieganiu - wychowankami trenera Piotra Kiedrowicza: W. Paradowskim,
A. D¹browsk¹ oraz El¿biet¹ Romej,
trenerk¹, a wczeœniej, w latach 80.,
zawodniczk¹ i medalistk¹ MP w
biegach œrednich. Ta zas³u¿ona trójka zawodników zdoby³a w imprezach rangi Mistrzostw Polski w ró¿nych kategoriach wiekowych ponad
50 medali. Trener P. Kiedrowicz
dysponowa³ na zgrupowaniu setkami zdjêæ z ró¿nych zawodów (tak¿e
z I Biegów Hopfera w £obzie w
1984 r.!), a nasi eksmistrzowie nie
dawali siê d³ugo prosiæ i… dawne
prze¿ycia sportowe o¿ywa³y na
nowo. £obeska m³odzie¿ mog³a siê
dowiedzieæ, jak inni zaczynali sportow¹ przygodê, jak wówczas trenowali, jak radzili sobie z trem¹ startow¹, co ich najbardziej pasjonowa-

³o w sporcie, jak dbali o odnowê, jak
siê od¿ywiali.
Najwa¿niejsze, ¿e obóz sportowy biegaczy z klubu ³obeskiego
Trucht przyniós³ wiele korzyœci
szkoleniowych, integracyjnych, i na
pewno zdrowotnych. Bardzo mi³a
atmosfera obozowa zaprocentowa³a propozycj¹ trenera W. Paradowskiego i jego ¿ony Renaty Sobiesiak
- czo³owej maratonki œwiata w latach 90., by ich grupa m³odzie¿y
szkolona w Warszawie i ekipa talentów z powiatu ³obeskiego wspólnie
odbyli obóz biegowy w przysz³oroczne ferie. Pan Mamiñski (w³aœci-

ciel obiektu „Sporting”) obieca³ rezerwacjê miejsc dla obu grup w
Miêdzyzdrojach.
Jesteœmy przekonani, ¿e obóz,
który odby³ siê przede wszystkim
dziêki wsparciu finansowemu Burmistrza £obza Ryszarda Soli, zaprocentuje ju¿ w niedalekiej przysz³oœci kolejnymi sukcesami i medalami, a na pewno dobr¹ promocj¹ i
sportow¹ wizytówk¹ Ziemi £obeskiej.
Zdzis³aw Bogdanowicz
Na zdjêciu: ³obeskie talenty biegowe z mistrzem Bogus³awem
Mamiñskim.

Gimnazjada

Unihokeiœci z Dobrej mistrzami powiatu
(DOBRA) W hali
sportowej w Dobrej
rozegrano Mistrzostwa
Powiatu w unihokeju
dziewcz¹t i ch³opców
gimnazjów,
rozgrywanych w ramach
Gimnazjady.
W rozgrywkach wystartowa³y
zespo³y w Reska i Dobrej. W turnieju dziewcz¹t wygra³ zespó³ Gimnazjum z Dobrej, pokonuj¹c Gimnazjum w Resku.
W turnieju ch³opców równie¿
lepsza okaza³a siê ekipa z Gimnazjum w Dobrej, pokonuj¹c zespó³ z

Gimnazjum w Resku. Obie zwyciêskie dru¿yny z Dobrej przygotowywa³ Tomasz D¿egan i obie uzyska³y

awans do zawodów regionalnych.
Najlepszym zawodniczkom i zawodnikom zawodów wrêczono dy-

plomy, najlepsze szko³y otrzyma³y
puchary oraz dyplomy ufundowane
przez starostwo w £obzie. (kss)

Krzysiek Kraus
na najwy¿szym
podium

W dniu 1 marca 2013 r. w Mistrzostwach Województwa w Biegach Prze³ajowych zorganizowanych w Policach wystartowa³o 149
zawodników (68 kobiet i 81 mê¿czyzn). Rozdano 12 kompletów
medali w kategoriach: m³odzików,
juniorów m³odszych, juniorów oraz
seniora. Piêkna s³oneczna pogoda
sprzyja³a zawodników w zmaganiach crossowych o medale.
W pierwszym starcie w nowym
sezonie 2013 bardzo dobrze spisa³
siê najlepszy biegacz powiatu ³obeskiego Krzysztof Kraus.
W biegu na 5 km w kategorii
juniorów (do lat 19.) zaj¹³ zdecydowanie I miejsce i obroni³ zesz³oroczny tytu³ Mistrza Województwa
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Zachodniopomorskiego.
Dystans 5000 m - juniorzy
1. Kraus Krzysztof
1994
MKS Olimp £obez 18.39 min.
2. Durczak Hubert
1995
MKS Hermes Gryfino 19.17
3. Klimkowski Szymon 1994
UKL Ósemka Police 20.02
Krzysztof Kraus reprezentuje
³obeski klub MKS OLIMP i jest
wychowankiem trenera p. Kazimierza Mikula. Za swoje wysokie osi¹gniêcia w biegach, m.in. IV miejsce
w Mistrzostwach Polski Juniorów
na 3000 m (bie¿nia), zosta³ zakwalifikowany do grona stypendystów
sportowych Powiatu £obeskiego.
Zdz. Bogdanowicz

Siatkarze z Gimnazjum
w £obzie Mistrzami Powiatu

Zmiana terminu VI Gali Sportu
Ze wzglêdu na trudnoœci z dostosowaniem terminu udzia³u w Gali zaproszonych wybitnych sportowców, pierwotny termin 2 marca jest nieaktualny.
O nowym terminie powiadomimy czytelników. G³osowanie na Najpopularniejszego sportowca pozostaje aktualne.
Powiatowa Rada Sportu

Konkurs dla Czytelników AKTUALNY
Wybieramy Najpopularniejszego sportowca Powiatu £obeskiego w plebiscycie Czytelników czasopism lokalnych.
Zasady konkursu:
1. Do konkursu mo¿na zg³aszaæ sportowców WY£¥CZNIE NA KUPONACH
zamieszczonych w kolejnych numerach czasopism lokalnych „Tygodnika £obeskiego”, „Nowego Tygodnika £obeskiego” i „Gazety £obeskiej”.
2. Na kuponie nale¿y wpisaæ nazwisko jednego sportowca (w³asna kandydatura) z podanej listy nominowanych osób.
3. Wszystkie kupony wezm¹ udzia³ w losowaniu nagród rzeczowych.
4. Wyciête i wype³nione kupony mo¿na sk³adaæ osobiœcie lub przes³aæ na adres
w redakcji „Tygodnika £obeskiego”: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, a tak¿e w
sekretariatach: Urzêdu Gminy w Radowie Ma³ym, Urzêdu Miasta w Wêgorzynie,
Urzêdu Miejskiego w Resku, Urzêdu Miejskiego w £obzie, Urzêdu Miejskiego w
Dobrej, Starostwa Powiatowego w £obzie oraz w biurze hali sportowo-widowiskowej w £obzie.
5. Zakoñczenie terminu sk³adania kuponów podamy po og³oszeniu nowej
daty Gali, jeszcze w marcu.
Lista nominowanych osób w kategorii:
Najpopularniejszy sportowiec Powiatu £obeskiego w roku 2011 w plebiscycie
Czytelników czasopism lokalnych (kolejnoœæ alfabetyczna)
Gmina £obez
Adamów Bartosz
Zespó³ Szkó³ w £obzie
Banaœ Sylwia
Klub JeŸdziecki Hubal £obez
Gunera Mateusz
Miêdzyszkolny Klub Sportowy Olimp £obez
Kraus Krzysztof
Miêdzyszkolny Klub Sportowy Olimp £obez
Latocha Grzegorz
Szko³a Podstawowa w Be³cznej
Niko³ajczyk Marcin
Gimnazjum w £obzie
Pastwa Ma³gorzata
Szko³a Podstawowa nr 1 w £obzie
Popiela Julia
Szko³a Podstawowa nr 2 w £obzie
Romej Aleksandra
Gimnazjum w £obzie
Romej Justyna
£obeski Klub Biegacza Trucht, Zespó³ Szkó³ w £obzie
Sygnowski Bartosz
MLKS Œwiatowid £obez
Gmina Radowo Ma³e
Dobrzyñska Kinga
Gajewska Karolina
Grzywacz Marcin
Lorent Izabela
Patryk Matusiak

Szko³a Podstawowa w Radowie Ma³ym
Gimnazjum w Radowie Ma³ym
Ludowy Klub Sportowy Radowia Radowo Ma³e
Klub JeŸdziecki Amico Mo³dawin
Szko³a Podstawowa w Siedlicach

Gmina Dobra
Borysiak Kinga
Dorsz Wojciech
Florczak Patrycja
Rzepecki Ryszard
Sadowska Milena
Pacelt Kamil

Gimnazjum w Dobrej, UKS Arbod Dobra
LKS Sarmata Oldboj Dobra
UKS Arbod Dobra
Gimnazjum w Dobrej, UKS Arbod Dobra
Szko³a Podstawowa w Dobrej, UKS Arbod Dobra
Ludowy Klub Sportowy Sarmata Dobra

Gmina Resko
Bodys Jakub
Frej Zuzanna
Kwietniewski Daniel
Kubalak Alan
Malatyñska Katarzyna
Mielczarek Marcin
Parzyszek Wojciech
Pietrzak Paulina
Œluz Kamila
Witaszek Sylwia

Szko³a Podstawowa w £osoœnicy
Szko³a Podstawowa w Resku
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Resku
Gimnazjum w Resku
Szko³a Podstawowa w £abuniu Wielkim
Ludowy Klub Sportowy Mewa Resko
Szko³a Podstawowa w Starogardzie
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Resku
Gimnazjum w Resku
Uczniowski Klub Sportowy - sekcja Siatkówki w Resku

Gmina Wêgorzyno
Banaszak Micha³
Gi³ka Agnieszka
Radziejewski Leszek
S³omiñski Dawid
Stasiak Aron

Gimnazjum w Wêgorzynie
Gimnazjum w Wêgorzynie
Ludowy Klub Sportowy Sparta
Szko³a Podstawowa w Runowie Pomorskim
Szko³a Podstawowa w Wêgorzynie

KUPON KONKURSOWY Tygodnika £obeskiego
Najpopularniejszy sportowiec powiatu w plebiscycie kibiców
(£OBEZ) 21.02.2013 r. w hali
sportowej w £obzie rozegrano
Mistrzostwa Powiatu w pi³ce siatkowej ch³opców, rozgrywanych w
ramach Gimnazjady.
W zawodach wystartowa³y tylko

2 zespo³y ch³opców. Po zaciêtym
meczu, stoj¹cym na dobrym poziomie, zespó³ z £obza pokona³ swoich
rówieœników z Reska i zdoby³ tytu³
Mistrza Powiatu. Tym samym zespó³ z £obza uzyska³ awans do zawodów regionalnych.
(kss)

………………………………………………………….
(nazwisko i imiê sportowca)
Nazwisko i imiê oraz adres Czytelnika:
………………………………………………………….
………………………………………………………….
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Zapiski z pamiêci (cz. 37)

Galeria naszych mieszkañców

Zuzanna i Jakub
Zdjêcie do Galerii tygodnika mo¿na wykonaæ
w Foto-Video „Krzyœ” w £obzie, www.fotopyrczak.pl

Niunia
Cofnijcie siê pañstwo do czasów
przedszkola. Czy¿by by³y z tym jakieœ problemy? Pamiêæ zawodzi?
Przypomnê wam tê historiê. Prawie
wszyscy chodziliœmy do przedszkola. I nie dlatego, ¿e by³ taki obowi¹zek. Po prostu wtedy wszyscy pracowali, bo taki by³ wymóg. A dzieci z
koniecznoœci musia³y gdzieœ siê podziaæ na czas pracy rodziców. Niepracuj¹ca babcia by³a luksusem.
Poza tym w £obzie by³y cztery przedszkola i du¿y ¿³obek. W przedszkolu
najwiêkszym problemem jest dyscyplina rodziców.
Pewnego razu, po godzinie 16.
zosta³o jedno dziecko. Wychowawczyni z innej grupy, maj¹ca w tym
dniu dy¿ur, ma k³opot. Nasze miasteczko jest niezbyt du¿e. Wychowawczyni postanawia ubraæ dziecko
i razem z nim przejœæ siê po mieœcie,
mo¿e ma³a przypomni sobie gdzie
mieszka. Po wyjœciu z przedszkola
pyta siê ma³ej - jak masz na imiê Niunia. A gdzie mieszkasz? A tam. A
jak siê do ciebie idzie? Po schodach.
Ma³a paplaj¹c na okr¹g³o w ogóle nie
zwraca uwagi na drogê, któr¹ idzie i
na mijanych przechodniów. W pewnej chwili ma³a wypatruje swoj¹
mamê dr¹c siê na ca³¹ ulicê - mamaaaa. Wychowawczyni stwierdza, ¿e
tê osobê ju¿ drugi raz mijaj¹. Zaskoczona mama t³umaczy siê, ¿e nie wie,
która jest godzina, bo nie ma zegarka.
Buczyna
W ogrodzie przed przedszkolem
stoi roz³o¿ysty czerwony buk. Przez
ca³e lato daje przyjemny cieñ. Jesieni¹ atrakcj¹ staj¹ siê jego wspania³e
owoce, orzeszki. Oficjalnie panie
przedszkolanki nie pozwalaj¹ na ich
spo¿ywanie. Ale kto jest w stanie nas
upilnowaæ, gdy nas jest kilkadziesi¹t

maluchów, a pañ dwie lub trzy. Przezorni upychaj¹ nimi kieszenie.
£akomczuchy jedz¹ ile tylko siê
zmieœci w brzuchu. Po jakimœ czasie
s¹ ju¿ efekty. Zdzisiu nie wytrzyma³
i wymiotuje. Lizusy natychmiast
podnosz¹ alarm, pomimo groŸnych
min Zdzisia. Pani przystêpuje do ratowania ofiary nadmiernej konsumpcji, a skar¿ypyty donosz¹ kto
ma jeszcze zapasy w kieszeniach.
Leszczyny
W bajce orzeszek leszczyny sta³
siê przyczyn¹ przys³owia, ¿e przyjació³ poznaje siê w biedzie. W naszym
przedszkolu leszczyny ros³y jedna
obok siebie. Ile ich by³o, nie wiem.
Ale na pewno wiêcej, ni¿ dwie. By³y
to formy drzewiaste, o pojedynczych
pniach, z konarami zaczynaj¹cymi
siê na wysokoœci ponad 2 m. Gdy
przychodzi³a jesieñ, przychodzi³a
te¿ pora na orzechy. Wszystkie
orzeszki by³y na bie¿¹co wyzbierane
co do jednego. Potrz¹sanie pniem nie
wchodzi³o w rachubê ze wzglêdu na
du¿¹ gruboœæ pni. Rzucaæ kijami nie
by³o wolno, a w zasadzie nie by³o
kijów. Jedyne na co mogliœmy liczyæ,
to podmuchy wiatru. Ka¿dy spadaj¹cy orzeszek by³ natychmiast zbierany przez czatuj¹cych na nie ch³opaków. Jako smakosz orzechów nale¿a³em do ich najzagorzalszych
zbieraczy. S³ysz¹c obijaj¹cy siê o ga³¹zki i liœcie spadaj¹cy orzeszek, pe³en napiêcia wykona³em skok w jego
kierunku. Natychmiast gdy tylko
dotkn¹³ ziemi nakry³em go rêk¹.
Moj¹ rêkê nakry³ mój spóŸniony kolega Karol. Nakrywaj¹c j¹ gwa³townym, silnym ruchem, zerwa³ z wierzchu mojej d³oni dorodn¹ kurzajkê,
której od d³ugiego czasu nie mog³em
siê pozbyæ. Dziewczyny natychmiast
narobi³y krzyku, widz¹c krew na mojej d³oni. Cdn.
WP

